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 الدرس األول : الضوء                                   الوحدة األولي : الطاقة
 . ىسمى الطیف المرئالطاقة التى یمكن رؤیتھا وتھو  : الضوء* 
 . األرض ىعل ىالرئیس الضوء الشمس مصدر  -
 القمر ضوء الشمس الساقط علیھ وھو من مصادر الضوء .یعكس  -
 المصابیح الكھربیة من مصادر الضوء . -

 * خصائص الضوء :
 . ولذلك :  خطوط مستقیمة ىالضوء یسیر ف أوال : 

 تكون الصور مقلوبة من خالل الثقوب الضیقة ( فكرة عمل الكامیرا ) -
 المعتمة . تكون ظالل لألجسامت -

 . تتكون صورة مقلوبة مصغرة للشمعة عند مرورھا خالل ثقب ضیقس: علل : 
 ج: ألن الضوء یسیر فى خطوط مستقیمة .

 خلف الجسم المعتم عندما یسقط علیھ الضوء .تتكون  ىالمساحة المظلمة الت : ھو الظل *
 تتغیر مساحة الظل بتغیر وضع الجسم ومكانھ بالنسبة لمصدر الضوء -
 ى :ثالث أنواع ھ ىنفاذیتھا للضوء إلقسم المواد حسب نت  -
 .مادة تسمح بنفاذ الضوء ویمكن رؤیة األشیاء خلفھا بوضوح ى مواد شفافة : ھ -۱
 من المادة الشفافة .األشیاء خلفھا ولكن بوضوح أقل  مادة تسمح بنفاذ بعض الضوء و نرىى مواد نصف شفافة : ھ -۲
 .ال تسمح بنفاذ الضوء و ال تسمح برؤیة األجسام من خلفھا مادة ى : ھ مواد معتمة -۳
 .ھو ارتداد الضوء عند سقوطھ على األجسام  ثانیا انعكاس الضوء :* 
 ینعكس الضوء عند سقوطھ على سطح عاكس . -
 . الضوء یسقط على األجسام ثم ینعكس على العین فترى العین األجسام أمامھا -
  المرآة على بعد مساو للمسافة بین اإلنسان والمرآة .صورة اإلنسان تتكون داخل   -
 ھما : للضوء االنعكاسیوجد نوعان من  -
المنتظم وھو یكون نتیجة سقوط الضوء علي سطح مرآة مستویة أو سطح منتظم والنظر إلیھا فتكون زاویة سقوط  االنعكاس -۱

 زاویة انعكاسھ ىالضوء تساو
بھ نتوءات فینعكس الضوء منتشرا في  ىسطح غیر أملس أ ىنتیجة سقوط الضوء علالغیر منتظم وھو یكون  االنعكاس -۲

 اتجاھات مختلفة 
 اتجاه األشعة الضوئیة عندما تجتاز السطح الفاصل بین وسطین شفافین كالماء والھواء ىھو تغیر ف ثالثا انكســـار الضوء :* 
 الماء ىالھواء أكبر من سرعتھ ف ىملحوظة : سرعة الضوء ف -

 – األزرق – األخضر – األصفر – ىالبرتقال – األحمر[ على الترتیبیتكون الطیف المرئى من سبعة ألوان وھى  : ابعا تحلل الضوءر* 

 وتسمى ألوان الطیف ] ىالبنفسج – ىالنیل
 السبعة . * قوس قزح : یتكون فى السماء عقب سقوط المطر ألن قطرات المطر تعمل على تحلیل ضوء الشمس إلى ألوان الطیف

 القطط ترى األشیاء بلونین فقط األبیض واألسود بینما اإلنسان  مثلالقرود ترى األشیاء  -
 الضوء األزرق واألصفر وفوق البنفسجى .یستطیع النحل رؤیة  -

 : رؤیة األجسام الملونة  ىالدرس الثان
ثم  قص قطعة من الورق المقوى على شكل قرص ثم قسم القرص إلى سبعة أقسام متساویة :إعادة تجمیع ألوان الطیف  نشاط : *

 قم بإدارة القرص بسرعة ثم  منتصفھ ومرر بھ قلم رصاص ىلون كل جزء بلون من ألوان الطیف بنفس الترتیب ثم اثقب القرص ف
 المالحظة : یظھر لون أبیض بدال من األلوان السبعة

 تجمیع ألوان الطیف لتكون الضوء األبیضاالستنتاج : یمكن 
 ھل تعلم كیف ترى األلوان ؟* 

  إنك تري األلوان ألن الضوء األبیض یتكون من ألوان الطیف السبعة 
 األجسام الشفافة ونصف الشفافة تظھر بلون الضوء الذي یمر من خاللھا 
 ألخضر یمتص ألوان الضوء كلھا ویمرر عندما یسقط الضوء األبیض على زجاجة خضراء ( جسم شفاف ) فإن الزجاج ا

 اللون األخضر 
 تعكسھ ھذه األجسام ىاألجسام المعتمة تظھر بلون الضوء الذ 
  عندما یقع الضوء األبیض على موزه صفراء ( جسم معتم ) فإن الموزة تمتص ألوان الضوء كلھا وتعكس اللون األصفر 

 وان الضوء كلھا تبدو بعض األجسام بیضاء ألن الجسم األبیض یعكس أل -
 لون ىیعكس أ ألسود یمتص ألوان الضوء كلھا والتبدو بعض األجسام سوداء ألن الجسم ا -

 الرؤیة من خالل األجسام الشفافة : *
 ىف فتالحظ استبدل لوح الزجاج األحمر بآخر أخضر ثم أزرق ثم تفاحة حمراء من خالل لوح زجاج أحمر  ىنشاط : انظر إل* 

 الثانیة والثالثة تبدو لك التفاحة سوداء  ىاألولى : تبدو لك التفاحة حمراء وف
 .الزجاج األحمر جسم شفاف یمتص جمیع األلوان و األلوان وتعكس لونھا األحمر كلالتفاحة جسم معتم یمتص . األولى ىف .التفسیر

أول من فسر 
رؤیة األشیاء 

بصورة صحیحة 
ھو العالم العربى 

الحسن بن 
 الھیثم
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 ة حمراء یمر من الزجاج األحمر فتبدو التفاحواللون األحمر من التفاحة  نعكسی
 : الزجاج األخضر جسم شفاف یمتص جمیع األلوان ویمرر اللون األخضر فقط  الثانیة ىف

 سوداء وھكذا مع لوح الزجاج األزرق التفاحة فتبدو  وال یسمح لھ بالمرورعندما ینعكس الضوء األحمر من التفاحة یمتصھ الزجاج 
 برتقالیة اللون  برتقالیة فإنك تراھاعندما تنظر إلى ورقة بیضاء من خالل قطعة زجاج   -
 أحمر + أزرق + أخضر = أبیض . خلط األضواء الملونة : *
 أخضر + أحمر = أصفر , أخضر + أزرق = أزرق فاتح , أحمر + ازرق = قرمزى .  -
 مثل األحمر واألزرق واألخضر .ألوان یستحیل الحصول علیھا بخلط لونین آخرین ى األضواء األولیة : ھ -
 واألزرق الفاتح  ىوالقرمز صفرألوان نحصل علیھا عن طریق خلط اثنین من األلوان األولیة مثل اللون األ ىھ :األلوان الثانویة  -
 خلط األصباغ الملونة یعطى ألوانا تختلف عن خلط األضواء الملونة . -

 الدرس الثالث : المغناطیسیة
عام   ۲۰۰۰غنیسیا منذ أكثر من ام ى منطقةعلیھ ف عثر الیونانیون)  الماجنیتیت ( ھو نوع من الصخور السوداء: المغناطیس  -

  ىبالمغاطیس الطبیع ىجذب المواد المصنوعة من الحدید ویسمى ولھا قدرة طبیعیة عل
 ةسطوانا  -لمغناطیسیة اإبرة  -: حدوة حصان ىبعض أشكال المغناطیس الصناع -
 الحدید والكوبلت  والنیكل  مثلغناطیس مواد مغناطیسیة : مواد تنجذب للمال -
 ال تنجذب للمغناطیس مثل األلمنیوم والنحاس والزجاج  مواد ال مغناطیسیة : موادال -
 خواص المغناطیس :  *
 قطب شمالى وقطب جنوبى . للمغناطیس قطبان : -۱
 یمكن .القوة المغناطیسیة أكبر ما عندھا  فى المغناطیس تكونمنطقة : قطب المغناطیس  -
یأخذ اتجاھا ثابتا یشیر فیھ أحد قطبیھ نحو الشمال ویسمى القطب الشمالى ویشیر اتجاه المغناطیس عند تعلیقھ حر الحركة :  -۲

 األخر نحو الجنوب ویسمى القطب الجنوبى .
 یلون القطب الشمالى باللون األحمر للتمییز بین القطبین .  -
 األقطاب المغناطیسیة المتشابھة تتنافر واألقطاب المغناطیسیة المختلفة تتجاذب قانون التجاذب والتنافر :   -۳
  خاللھ آثار قوتھ المغناطیسیة.تظھر  ىالحیز حول المغناطیس الذ :ىالمجال المغناطیس -٤
 القوة المغناطیسیة غیر مرئیة ولذلك نستخدم برادة الحدید فى تخطیط المجال المغناطیسى للمغناطیس . -
 الموجودة فى مجالھ قدرة المغناطیس على جذب المواد المغناطیسیة : قوة المغناطیسیةال -

 عبارة عن إبرة مغناطیسیة حرة الحركة یستخدمھا البحارة لمعرفة طریقھم فى البحار والمحیطات  البوصلة :* 
-  ً للمغناطیس لیقود  ىوالجنوب ىالقطب الشمال أول من استخدم البوصلة ھم الصینیون منذ آالف السنین عندما استخدم جنراالً صینیا

 ( ولیام جلبرت )  ىعلي ید طبیب انجلیزم ۱٦۰۰تم اختراع البوصلة في عام وجیشھ عبر منطقة من الضباب الكثیف 
 المغناطیسیة والكھرباء: الدرس الرابع 

 ىیمكن أن نستدل علیھ من انحراف إبرة البوصلة الت ىسلك فإن السلك ینشأ حولھ مجال مغناطیس ىف ىعندما یمر تیار كھرب -
 توضع بالقرب من السلك

عندما یمر تیار كھربى فى سلك ملفوف حول مسمار من الحدید المطاوع فإنھ یصبح مغناطیسا مؤقتا ( مغناطیس كھربى ) یفقد  -
 مغناطیسیتھ عند انقطاع الكھرباء .

 عن السلك المحیط بالحدید ىانقطاع التیار الكھرببیفقد المغناطیس الكھربي مغناطیسیتھ  *
 ( باستخدام بطاریتین أو أكثر)الملف  ىف ىالكھرب ملحوظة : یمكن زیادة شدة المغناطیس بزیادة عدد لفات الملف أو بزیادة شدة التیار

 :  استخدامات المغناطیس الكھربي *
 الونش)  آلخر(ة لنقل قطع الحدید من مكان المصانع مغناطیسات كھربی ىف -
 والخالط والتلیفزیون ومشغل أقراص الكمبیوتر  ىالجرس الكھرب المنازل ىف -
 تولید التیار الكھربي باستخدام المغناطیس ( الدینامو) *
 ىف ىفإنھ یمر تیار كھربالمعزول (فاراداى) أنھ عند تحریك مغناطیس داخل ملف من السلك  ىالحظ العالم اإلنجلیز ۱۹القرن  ىف -

 (الدینامو) ىوقد استخدم (فاراداى) ھذا االكتشاف لعمل مولد للتیار الكھرب ىسلك وعندما یتوقف المغناطیس ال یمر تیار كھربال
 ل الطاقة الحركیة إلى طاقة كھربیة یحوت : فكرة عمل الدینامو -
متصلة بمغناطیس محاط بملف من  دینامو الدراجة : عبارة عن أسطوانة صغیرة تالمس إطار عجلة الدراجة ھذه االسطوانة *

ء مصباح ىفیض ىالسلك داخل الدینامو عندما تتحرك الدراجة تتحرك معھا اسطوانة الدینامو ویدور المغناطیس فیتولد تیار كھرب
 .الدراجة 

یس فى محطات الكھرباء تستخدم مولدات تیار ضخمة عبارة عن دینامو یتكون من عدة ملفات ضخمة تدور بین قطبى مغناط -
  ضخم .

 زیادة عدد لفات الملفات المتحركة ى واستخدام مغناطیس قوب زیادة كمیة الكھرباءیمكن  -
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 : عرف كال من :۱س
 أ) الضوء                                        ب) المادة الشفافة 

 جـ) المادة نصف الشفافة                       د) المادة المعتمة 
 الضوء ؟ : اذكر خواص۲س
 : اذكر ألوان الطیف بالترتیب ؟۳س
 : : علل٤س

 . أ) تظھر الصورة مقلوبة عند مرورھا خالل ثقب ضیق                
 ب) تكون ظالل لألجسام المعتمة .                
 جـ) تكون قوس قزح فى السماء عقب سقوط المطر .                

 ؟ : لماذا یبدو الموز باللون األصفر٥س
 : ماذا یحدث إذا نظرت إلى تفاحة حمراء من خالل لوح زجاج أخضر ؟٦س
 اذكر األضواء األولیة ؟ :۷س
 : ماذا ینتج عن خلط األضواء األولیة معا ؟۸س
 : اذكر األضواء الثانویة ؟۹س
 : اذكر أمثلة للمواد المغناطیسیة والمواد غیر المغناطیسیة ؟۱۰س
 : كم عدد أقطاب المغناطیس ؟۱۱س
 : ماذا یحدث عند تعلیق المغناطیس تعلیقا حرا ؟۱۲س
 : ما المقصود بالمجال المغناطیسى ؟۱۳س
 : فیما تستخدم البوصلة ؟۱٤س
 : ماذا یحدث عندما یمر تیار كھربى فى سلك ؟۱٥س
 : فیما یستخدم المغناطیس الكھربى ؟۱٦س
 : ما الذى اكتشفھ فاراداى ؟۱۷س
 ؟: فیما استخدم فاراداى اكتشافھ ۱۸س
 : كیف یمكن زیادة كمیة الكھرباء الناتجة عن دینامو الدراجة ؟۱۹س
 :ما المقصود بكل من : ۰۲س
   األضواء األولیة     -۲                                            ى   المجال المغناطیس -۱
 انعكاس الضوء -٤                                                      االنكسار       -۳
              البوصلة   -٦                                                       الدینامو       -٥
 األضواء الثانویة  -۷

 الصحیحة اإلجابةتخیر : ۱۲س
 منحنیة ) - منكسرة - ( مستقیمة ............................ یسیر الضوء فى خطوط -۱
 ) نصف الشفافة - المعتمة -الشفافة (  ............................ یمر الضوء خالل المواد أنالیمكن  -۲
 ) النحاس - األلومنیوم -الحدید ( ............................ من المواد المغناطیسیة -۳
 ) غیر مغناطیسیة -مغناطیسیة  -معتمة (  ............................ المواد التى ال تنجذب للمغناطیس تسمى مواد -٤
 ) عجلة الدراجة -البدال  -المقعد ( ............................ یوضع دینامو الدراجة بجوار -٥
 ) لفات الملف والبطاریات عدد -عدد البطاریات  -عدد لفات الملف (  ........................ لزیادة قوة المغناطیس الكھربى نزید من -٦
 ) ابن سینا -بن حیانا - بن الھیثم( ا ............................ ھو األشیاءلعالم العربى الذى فسر رؤیة ا -۷
 )  ىالمغناطیس الكھرب - لدیناموا - البوصلة ( ............................ كھربیة فكرة عمل ىتحویل الطاقة الحركیة إل -۸
 قطبیھ ) - منتصفھ - فقط ى( قطبھ الشمال ............................یس عند جذب برادة الحدید في المغناط ینعدم -۹

 ............................ عندما تتكون صورة للشمعة بواسطة استخدام الثقوب الضیقة تكون الصورة -۱۰
 مقلوبة مصغرة )  -مقلوبة مكبرة  - ( مساویة للجسم                                                                                             

 درجة .  ............................ ىدرجة فإن زاویة االنعكاس تساو ۳۰في االنعكاس المنتظم إذا كانت زاویة السقوط تساوى   -۱۱
                                                                                                                        )۱٥ - ۳۰ - ٤٥ - ۹ - ٦۰  ( 

 )  تحلل - تعكس - ( تمتص الضوء الساقط علیھا ............................ نرى األشیاء التي حولنا ألنھا -۱۲
 النحاس )  -الكوبلت  -النیكل   -الحدید  (  ............................ المواد التالیة مغناطیسیة ما عدا -۱۳
  المسافة بینك وبین المرآة ............................إذا وقفت أمام مرآة عادیة سوف ترى صورتك على بعد  -۱٤

 اكبر من )  - ىتساو  - ( اقل من                                                                                                                         
 اسود )  -ازرق  -اخضر -( احمر  ............................المغناطیس الطبیعي لونھ  -۱٥
 بنفسجى ) -أخضر  -قرمزى  -( أصفر   ............................ولیة من األضواء األ -۱٦
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 : أكمل۲۲س
 ............................مواد  ............................مواد   ............................مواد  إلىمن حیث الرؤیة تنقسم المواد  -۱
 الشمس الساقط علیھ ضوءیعكس  ............................ بینما األرض على الرئیسى لضوءامصدر  ............................ -۲
 ............................یسیر الضوء على ھیئة خطوط  -۳
 تكون زاویة سقوط الضوء تساوى زاویة انعكاس الضوء ............................حالة  ىف -٤
 ..................،  ..................،  .................. ، .................. ، ..................،  .................. ، ................. ىھ ألوان ..................الطیف  ألوان -٥
 ............................تسمى  ألوان  ............................ إلىیعمل المنشور الثالثى بتحلیل  ضوء الشمس  -٦
  أخروسط شفاف  إلىالضوء عندما یمر من وسط شفاف  ............................ -۷
 ............................  قلم موضوع جزء منھ فى كوب بھ ماء نالحظ ظاھرة إلىعند النظر  -۸
 ............................ فإنھاالھواء  إلىالضوء من الماء  أشعةعندما تنتقل  -۹

 األولیة األلواننحصل علیھا بخلط اثنین من   ............................ األلوان -۱۰
 ............................ ختلفةمال واألقطاب  ............................المتشابھة للمغناطیس  األقطاب -۱۱
 ............................ وزیادة ............................داد شدة المغناطیس الكھربى بزیادة زت -۱۲
 التي تنجذب للمغناطیس الحدید والنیكل والكوبلت  ............................من المواد  -۱۳
 جنوبى واآلخرشمالى  حداھماإ ............................للمغناطیس  -۱٤
 ............................طاقة  إلى ............................اقة فكرة عمل الدینامو تعتمد على تحویل الط -۱٥
 في المحیطات إبحارھم أثناء ............................یستخدم البحارة  -۱٦
 ............................تسمح بمرور الضوء خاللھا تسمى  المادة التى ال -۱۷
 ............................ارتداد الضوء عندما یسقط على سطح جسم یسمى  -۱۸
 ............................الشمال الجغرافى یسمى  إلىقطب المغناطیس الذي یشیر  -۱۹
 صغیر حر الحركة ............................تحتوى البوصلة على  -۲۰
 ............................المعروفة باسم  المغناطیس الطبیعى عبارة عن احد خامات الحدید -۲۱
 ............................یمر الضوء بسھولة خالل المادة  -۲۲
 ............................المادة التى یمكن رؤیة األشیاء خلفھا بوضوح تسمى  -۲۳
 األمطاریظھر في السماء عقب سقوط  ............................ -۲٤
  ............................تبدو األجسام الشفافة الملونة بلون الضوء الذى  -۲٥
 ............................تبدو األجسام المعتمة الملونة بلون الضوء الذى  -۲٦
 ............................إذا سقط ضوء أحمر على كرة بیضاء فإنھا تبدو باللون  -۲۷
 ............................ضر + الضوء األزرق = الضوء األحمر + الضوء األخ -۲۸
 ............................ عند تحریك ملف بین قطبى مغناطیس یتولد فى الملف -۲۹
 ............................أو   ............................یزداد التیار الكھربى الذى یولده الدینامو بزیادة  -۳۰
 ............................الجھاز الذى یحول طاقة الحركة إلى طاقة كھربیة یسمى  -۳۱
 ............................یستدل علیھ  ............................عندما یمر تیار كھربي في سلك فانھ ینشأ حول السلك  -۳۲
 .یتولد كھرباء ریك مغناطیس داخل ملف انھ عند تح ............................الحظ العالم  -۳۳
 ............................ ىیمكن رؤیة األشیاء التي خلفھا ولكن بوضوح أقل ھ ىالمواد الت -۳٤
 منطقة على المغناطیس تكون عندھا القوة المغناطیسیة اكبر ما یمكن . ............................ -۳٥
 ............................ خلف الجسم المعتم عندما یسقط علیھ الضوءالمساحة المظلمة التي تتكون  -۳٦
  ینتج عن خلط ضوء احمر و اخضر ىھو ضوء ثانو ............................ الضوء -۳۷
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  × ) :) أو عالمة (  √ضع عالمة ( : ۳۲س
 الملساء المستویة األسطحینعكس الضوء عند سقوطھ على  -۱
 باستخدام منشور ثالثى األبیضیمكن تحلیل الضوء  -۲
 فنراھا األجسامیسقط الضوء من العین على  -۳
 تتركز قوة المغناطیس عند منتصفھ -٤
 أخر إلىینعكس الضوء عندما ینتقل من وسط شفاف  -٥
 یمكن تولید التیار الكھربى باستخدام المغناطیس -٦
 ار الضوءبنیت فكرة عمل الكامیرا على ظاھرة انكس -۷
 الثانویة األلوانالفاتح من  واألزرقوالقرمزى  األصفرالضوء  -۸
 منحنیةالن الضوء یسیر فى خطوط  لألجسامیتكون ظل  -۹

 الصور المتكونة باستخدام الثقب الضیق تكون مقلوبة -۱۰
 فى حالة االنعكاس المنتظم تكون زاویة السقوط تساوى زاویة االنعكاس -۱۱
 س جمیع الموادیجذب المغناطی -۱۲
 ترتبط المغناطیسیة بالكھربیة دائما -۱۳
 یتكون المغناطیس الكھربى عندما یمر تیار كھربى داخل البوصلة -۱٤
 النحاس من المواد التي تنجذب للمغناطیس                    -۱٥
 الصورة المتكونة باستخدام الثقب الضیق تكون معتدلة     -۱٦
 الدینامو یعمل على تحویل الطاقة الحركیة إلي طاقة كھربیة  -۱۷
 األضواء األصفر واألزرق الفاتح والقرمزي تسمى األضواء األولیة  -۱۸
 علیھ عند سقوط ضوء خلف الجسم المعتم  المتكونةالمساحة المظلمة  ھوالظل  -۱۹
 الضوء یسیر في خطوط مستقیمة                                -۲۰
 سرعة الضوء في الھواء اقل من سرعتھ في الماء             -۲۱
 األقطاب المغناطیسیة المتشابھة تتنافر والمختلفة تتجاذب  -۲۲
   القطب الشمالى للبوصلة یشیر للقطب الجنوبى للكرة األرضیة . -۲۳
 الجسم األقرب لمصدر الضوء لھ ظل كبیر . -۲٤
 بینما اللون البنفسجى آخر ألوان الطیف . اللون األحمر أول ألوان الطیف -۲٥
 المنضدة الخضراء تعكس جمیع ألوان الطیف . -۲٦
 المغناطیس الطبیعى لھ ثالثة أقطاب . -۲۷
 یفقد المغناطیس الكھربى قوتھ عند فصل التیار الكھربى عنھ . -۲۸

 علل لما یأتي :  :٤۲س
 مثبتة في القاعدة .في البوصلة توضع اإلبرة المغناطیسیة على سن مدببة  )۱
 ترى ثمرة الموز باللون األصفر . )۲
 .عند وضع قلم في كوب بھ ماء یظھر كأنھ مكسور  )۳
 .رؤیة الورقة البیضاء باللون األزرق عن سقوط اللون األزرق علیھا  )٤
  .ال تصنع علبة البوصلة من الحدید  )٥
 .ترتبط المغناطیسیة بالكھرباء  )٦
 . آةالمر أمامتري صورتك عندما تقف  )۷
 . األزرقون لبال األزرقتري لوح الشفاف  )۸
 تبدو األجسام الشفافة ونصف الشفافة بلون الضوء الذى یمر خاللھا . )۹

 یعتبر األلومنیوم والزجاج والنحاس مواد غیر مغناطیسیة . )۱۰
 یعتبر الضوء األخضر من األضواء األولیة . )۱۱
 ال یعتبر القمر مصدر من مصادر الضوء . )۱۲
 المتكونة خالل الثقوب الضیقة تكون مقلوبة مصغرة .الصورة  )۱۳
 یعتبر ورق الكرتون مادة معتمة . )۱٤
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  -ماذا یحدث عند :  :٥۲س
 تقریب القطب الشمالى لمغناطیس من القطب الجنوبى لمغناطیس آخر .  -۱
     . تعلیق مغناطیس حر الحركة من منتصفھ -۲
 مرور شعاع ضوئى من الماء إلى الھواء . -۳
 وضع إبرة مغناطیسیة على قطعة من الفلین فى حوض صغیر بھ ماء . -٤
 مرور تیار كھربى فى سلك على شكل ملف حول قضیب من الحدید المطاوع . -٥
 نظرت إلى صورة خالل مادة شفافة . -٦
 نظرت إلى المرآة . -۷
 نظرت إلى ملعقة موضوعة فى كأس بھ ماء . -۸
 مرور ضوء أبیض خالل منشور . -۹

 تم خلط ألوان الطیف السبعة معا . -۱۰
 تم خلط الضوء األحمر مع الضوء األخضر . -۱۱
 تحریك ملف من سلك بین قطبى مغناطیس ألعلى وأسفل . -۱۲

 :  صوب ما تحتھ خط: ٦۲س
 مترا۱تكون المسافة بینك وبین صورتك متر۱ المسافة بینك وبین مرآة عادیة -۱
 دینامو ھو صاحب فكرة عمل ال العالم جلبرت -۲
  ھو المصدر األساسي للضوء على سطح األرض القمر -۳

 اذكر المصطلح العلمى : :۷۲س
 الطاقة التى یمكن رؤیتھا -۱
 ألوان الضوء السبعة التي یتكون منھا الضوء األبیض  . -۲
 خلفھا بوضوح األشیاءالمادة التى یمكن رؤیة  -۳
 خلفھا اقل وضوحا األشیاءالمادة التى یمكن رؤیة  -٤
 خلفھا األشیاءتسمح بمرور الضوء خاللھا وال یمكن رؤیة  ال ىالمادة الت -٥
 المساحة المظلمة التى تتكون خلف جسم یسقط علیھ ضوء -٦
 ارتداد الضوء عندما یسقط على سطح جسم -۷
 بزاویة معینة  فینعكس بنفس الزاویة أملسسقوط ضوء على سطح مستو  -۸
 في اتجاھات مختلفة كس عى سطح یحتوى على نتوءات فینسقوط ضوء عل -۹

 أخر إلىیسیر فى خطوط مستقیمة وینكسر عند انتقالھ من وسط مادى  -۱۰
 الماء والھواءكالتغیر في اتجاه الضوء عندما یمر بین وسطین شفافین  -۱۱
 نتیجة تحلل ضوء الشمس األمطارتظھر فى السماء عقب سقوط  ألوانسبعة  -۱۲
 ألوانسبعة   إلىتستخدم لتحلیل الضوء  ةأدا -۱۳
 المواد التى تنجذب للمغناطیس مثل الحدید والنیكل والكوبلت -۱٤
 والبالستیك والخشب واأللمنیومللمغناطیس  مثل النحاس  بال تنجذمواد  -۱٥
 المغناطیسیةقدرة المغناطیس على جذب المواد  -۱٦
 ةالمغناطیسیقوتھ  ھ آثارالحیز حول المغناطیس التى تظھر فی -۱۷
 یمكن اكبر ما ةالمغناطیسیمنطقة بالمغناطیس تكون عندھا القوة  -۱۸
 األربعة األصلیةتستخدم في تحدید االتجاھات  أداة -۱۹
 طاقة كھربیة إلىتستخدم لتحویل الطاقة الحركیة  أداة -۲۰
 األجسام التى تظھر بلون الضوء الذى تعكسھ  -۲۱
 علیھا بخلط اثنین من األلوان األولیةألوان ضوئیة نحصل  -۲۲
 ناتج خلط الضوء األحمر واألخضر واألزرق . -۲۳
 ینتج من خلط الضوء األحمر والضوء األخضر . الذى  ىالضوء الثانو -۲٤
 أول من فسر رؤیة األشیاء عند سقوط الضوء علیھا . -۲٥
 القوة التى یجذب بھا المغناطیس بعض األشیاء . -۲٦

 



 - ٤۰۷ - ۰۱۰۱٥۲۰۱۷۷٤                       عبدالرازق العربى

 المخلوط الدرس األول :                                 الثانیة : المخالیطالوحدة 
 : نوعین ھما ىتصنف المواد بصفة عامة إل  -
 الماء المقطر وصودا الخبیز والسكركنوع واحد  منتكون مكوناتھا ت مواد نقیة : -۱
 اللبن ومعجون األسنان والعطور كتتكون أجزائھا من أكثر من نوع   : مخالیط -۲
 .ھو المادة الناتجة من خلط نوعان أو أكثر من المواد  :المخلوط  -
  ةخرسانالبعض المخالیط تتجمع مكوناتھا وتتكتل مع بعضھا حیث ال یمكن رؤیة مكوناتھا بالعین المجردة مثل الصلصة والبن و -

 اتھ بسھولة یمكن فصل مكون -۱:                صفات المخلوط * 
 تظل كل مادة محتفظة بخواصھا قبل وبعد الخلط -۲                                   

 بعض المواد الصلبة تذوب فى المواد السائلة مثل الملح الذى یذوب فى الماء ویتكون محلول ملحى ال یتأثر بمرور الزمن . -
 ال یمكن أن یختلط الزیت بالماء . -
 المفیدة :من المخالیط  -
 المیاه المعدنیة : تحتوى على الماء واألمالح المفیدة لإلنسان مثل الكالسیوم والماغنیسیوم . -۱
 الھواء الجوى : یتكون من خلیط من غازات النیتروجین واألكسجین وثانى أكسید الكربون وبخار الماء . -۲

 ن المخالیط : یطرق تكو* 
 الطحن مثل خلط الملح والفلفل  أو المواد الصلبة تختلط عن طریق الرج -۱
 مثل خلط عصیر الموز والفراولة الرج أوالتقلیب المواد السائلة تختلط عن طریق  -۲
 المواد الصلبة والسائلة تختلط عن طریق الرج أو التقلیب مثل خلط الملح والماء -۳

  مما سبق نستنتج أن : المخالیط تتكون عن طریق الرج أو الطحن أو التقلیب* 
 فصل المخالیط * 
 فصل مخلوط من مواد صلبة :  -۱
 یمكن فصل الدبابیس عن الرمل عن طریق الجذب  -
 الجذب ثم الفرزبیمكن فصل مخلوط من الرمل وبرادة الحدید وقطع الرخام  -
 فصل مخلوط من مادة صلبة وسائل : -۲
 والماءالترشیح مثل الرمل بیمكن فصل مكونات المواد الصلبة غیر الذائبة  -
 المواد الصلبة الذائبة عن طریق التبخیر مثل الماء والملح تیمكن فصل مكونا -
 عن طریق قمع الفصل  مثل الماء والزیت :الیمتزجان   نفصل سائال -۳
 )  والترشیح والتبخر واستخدام قمع الفصل ى( الجذب المغناطیس :االستنتاج العام : یمكن فصل المخالیط بأحد الطرق اآلتیة * 

یعتبر لیناً وغیر صالح للتشكیل فیضاف لھ الزنك والفضة بنسب مختلفة لیكون أصلب وأسھل  ىمن أمثلة السبائك الذھب الخام الذ -
 عن طریق الصھر والتبریدالتشكیل  ىف

 أماكن خاصة تسمى المالحات  ىیتم تجمیع ملح الطعام من خالل تبخر ماء البحر ف -
 لوط سائل ): المحلول ( مخ ىالدرس الثان

 ھو نظام متجانس یتكون من مذیب ومذاب ما ھو المحلول ؟* 
 قلب محتویات الكأس باستخدام ساق زجاج وكأس وأضف إلیھا ملعقة من الملح  ىضع كمیة من الماء ف تكوین المحلول :نشاط :  *

 الماء  ىالمالحظة : ذوبان الملح ف
 یتطلب إضافة مادة صلبة إلى مادة سائلة والتقلیب  ىاالستنتاج : المحلول الملح

 ملحوظة : یعتبر كالً من عصیر الموز باللبن وعصیر اللیمون من المحالیل* 
 المذیبات العضویة مثل البنزین ىیوجد مواد ال تذوب في الماء مثل الدھون وتذوب بنوع آخر من المذیبات یسم  
 ملیة الذوبان .تسمى العملیة التى تتم لتكوین المحلول بع 
 المذیب تسمى المادة قابلة للذوبان  ىعندما تذوب المادة ف 
 عندما ال تذوب المادة في المذیب تسمى المادة غیر قابلة للذوبان 

ً  ىالماء من أكثر المذیبات المعروفة ف  -  حیاتنا ویسمى مذیباً عاما
یذوب فى الماء ویوجد فى بعض األطعمة مثل البرتقال والجوافة واللیمون ویتخلص منھ الجسم مع السوائل األخرى  Cفیتامین  -

شحیح الذوبان فى الماء ویوجد فى الخضروات الصفراء ولھ فوائد عدیدة لجسم اإلنسان وخاصة  Aعن طریق الكلى بینما فیتامین 
 للرؤیة

 : العوامل المؤثرة في عملیة الذوبان *
 كمیة المذیب والمذاب فكلما قلت كمیة المذاب ذابت المادة أسرع .۱
 درجة الحرارة فكلما ارتفعت الحرارة ذابت المادة أسرع .۲
 التقلیب كلما زادت سرعة التقلیب ذابت المادة أسرع .۳
 نوع المادة المذابة .٤
 مساحة سطح المادة الصلبة فكلما كانت المادة أنعم كلما ذابت أسرع .٥
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 بالنسبة لمكوناتھا .المواد  : اذكر أنواع۱س
 : ما المقصود بالمخلوط ؟۲س
 .: اذكر أمثلة للمخالیط المفیدة ۳س
 ؟ن المخالیط یتكو ما طرق: ٤س
 : اذكر طرق فصل المخالیط ؟٥س
 : كیف نحصل على ملح الطعام ؟٦س
 : كیف یمكن فصل المخالیط اآلتیة :۷س
 ) ماء وزیت     ب                                         أ) دبابیس ورمل  
            ) محلول ملحى     د                                         ) طباشیر وماءجـ 

 : ما المقصود بالمحلول ؟۸س
 : اذكر العوامل المؤثرة فى عملیة الذوبان ؟۹س
 : اذكر بعض األمثلة للمحالیل ؟۱۰س
         ن بین :   : قار۱۱س

 ب) المحلول والمخلوط           أ) المذیب والمذاب                          
 : أكمل۱۲س

 الزمن الالزم للذوبان .....................................كلما زادت كمیة المذیب  -۱
 .....................................یعتبر المحلول  -۲
 زمن الذوبان .....................................كلما زادت درجة الحرارة  -۳
 المفیدة لإلنسان.....................................   و .....................................تحتوى المیاه المعدنیة على خلیط من  -٤
 .....................................أو   .....................................المواد الصلبة والسوائل تختلط عن طریق  -٥
 .....................................أو  .....................................المواد الصلبة تختلط مع بعضھا عن طریق  -٦
 .....................................أو  .....................................المواد السائلة تختلط مع بعضھا عن طریق  -۷
 فى فصل المواد الصلبة غیر الذائبة فى المحلول   .....................................تستخدم عملیة  -۸
 .....................................ویمكن فصلھما عن طریق استخدام  .....................................و  .....................................یمكن أن یختلط  ال -۹

 الماء  ىف .....................................ى البرتقال والجوافة وھو من المواد الت ىف  .....................................یوجد فیتامین  -۱۰
 .....................................المخلوط السائل الذي تتفتت فیھ المواد إلي أجزاء ال یمكن رؤیتھا یسمى  -۱۱
 فصل المواد الصلبة الذائبة في المحلول  ىف .....................................تستخدم عملیة  -۱۲
 عملیات التصنیع . ىسة من المعادن تستخدم فمخالیط متجان ..................................... -۱۳
 سرعة الذوبان  .....................................عند تفتیت المادة المذابة  -۱٤
 ..................................... و ..................................... و .....................................من طرق تكوین المخلوط  -۱٥
 مساحة سطح المذاب تزید سرعة الذوبان . .....................................كلما  -۱٦
 مذیباً عاماً لقدرتھ على إذابة العدید من المواد . .....................................یعتبر  -۱۷
 .....................................المخلوط الموجود في حالة سائلة یسمى  -۱۸

 : علل لما یأتي : ۳۱س
 زیت البترول مخلوط . -۱
 صودا الخبیز ( باكنج بودر ) مادة نقیة  -۲
 عند إضافة الرمل إلى الماء ال یختلطان . -۳
 یعد الھواء الجوى من المخالیط  -٤
 یستخدم قمع الفصل في فصل الزیت عن الماء  -٥
 ذوبان كلورید الصودیوم یختلف عن ذوبان كربونات الصودیوم . -٦
 ال تختفى قطعة الرخام عند وضعھا فى الماء . -۷

 
 
 

 



 - ٤۰۹ - ۰۱۰۱٥۲۰۱۷۷٤                       عبدالرازق العربى

 :  صوب ما تحتھ خط: ۱٤س
 . زاد زمن الذوبانكلما زادت كمیة المذیب  -۱
  یذوب في الماء) المفید لجسم اإلنسان وخاصة الرؤیة   Aفیتامین (   -۲
 ال تؤثر في سرعة الذوبان التقلیب ورفع درجة الحرارة  -۳
 قبل وبعد الخلط  خواصھا تتغیرمكونات المخلوط  -٤
  بنسب ثابتةمكونات المخلوط تكون  -٥
 یمكن فصل الزیت عن الماء  المغناطیسباستخدام  -٦
 البنزین یطلق مصطلح مذیب عام على  -۷
  المواد النقیةالسبائك من  -۸
 زمن الذوبان  زادكلما قلت كمیة المذیب  -۹

 اذكر المصطلح العلمى ::۱٥س
 ویمكن فصل مكوناتھا أكثر أوعبارة عن خلط مادتین  -۱
 طریقة یمكن بھا فصل الرمل عن الماء -۲
 تستخدم لفصل مخلوط من الزیت والماء أداة -۳
 المخلوط الموجود فى حالة سائلة -٤
 السائل المستخدم إلذابة المادة المذابة لتكوین المخلوط -٥
 صلبة فى مادة سائلةالعملیة التى یتم خاللھا إذابة مادة  -٦
 المادة الناتجة من ذوبان المذاب فى المذیب -۷
 المحلول . ىعملیة فصل المواد الصلبة الذائبة ف -۸
 المادة التى ال تذوب فى مذیب ما -۹

 مواد مكوناتھا أو أجزاؤھا من نوع واحد . -۱۰
 تعرض ألشعة الشمس في أحواض غیر عمیقة  إذا ما نحصل علیھ من ماء البحر  -۱۱
 تتم لتكوین المحلول . ىالعملیة الت -۱۲
 المادة التي تذوب في سائل لتكوین محلول .   -۱۳
 مادة یطلق علیھا اسم مذیب عام . -۱٤
 أداة تستخدم لفصل سائلین ال یختلطان  -۱٥
 عملیات الرج والطحن والتقلیب . -۱٦
 المحلول .  ىذائبة فالغیر بة عملیة فصل المواد الصل -۱۷
 طریقة یمكن بواسطتھا فصل المواد الصلبة المصنوعة من الحدید عن الرمل . -۱۸
 المادة التى یختفى فیھا المذاب . -۱۹
 عملیة یتطلب إتمامھا وجود مذیب ومذاب . -۲۰

 :  تخیر االجابة الصحیحة۱٦س
 ) ةالشیكوالت -اللبن  -( الماء  .....................................المذیب فى مخلوط اللبن والشیكوالتھ ھو  -۱
 المخلوط ) -المذاب  -( المذیب   .....................................تسمى المادة التى تذوب عند تكوین المحلول  -۲
 ) المخلوط - المذاب - المذیب ( .....................................المادة التى تذوب فیھا المادة المذابة عند تكوین المحلول  -۳
 المخلوط ) -المذاب  -(المذیب  ..................................... المادة الناتجة من ذوبان المذاب فى المذیب عند تكوین المحلول -٤
 ) الملمس - درجة الحرارة - التقلیب ( ..................................... كل ما یلى من العوامل المؤثرة فى عملیة الذوبان عدا -٥
 الخلط ثم التبرید ثم الصھر )  -الصھر ثم الخلط ثم التبرید  -( التبرید والخلط  ....................... تحضر السبائك من المعادن عن طریق  -٦
 الكحول )  - البنزین -الماء  ( .....................................یطلق مصطلح ( مذیب عام ) على  -۷
 ال یتغیر )  -قل  -زمن الذوبان .( زاد  .....................................كلما قلت كمیة المذیب  -۸
 غازیة ) -غیر متجانسة  -( متجانسة  .....................................مخالیط السبائك عبارة عن  -۹

 )  اكبر من - ىتساو - اقل من المذاب ( ..................................... تذوب فیھ المادة ویكون ىالمذیب ھو السائل الذ -۱۰
 )ى غاز -سائل  -( صلب  .....................................الھواء الجوى مخلوط  -۱۱
  -ماذا یحدث عند :  :۱۷س



 - ٤۱۰ - ۰۱۰۱٥۲۰۱۷۷٤                       عبدالرازق العربى

 وضع كمیة من  محلول سكرى على نار ھادئة -۱
 من الملح فى كوب بھ ماء وتقلیبھا وضع كمیة -۲
 تقلیب كمیتین متساویتین من السكر فى كأسین بھما كمیات غیر متساویة من الماء .  -۳

 × ) :) أو عالمة (  √ضع عالمة (  :۱۸س
 المخالیط ألحدیعتبر طبق السلطة مثاال  -۱
 یمكن فصل الزیت عن الماء عن طریق الترشیح -۲
 مخلوط من الزیت والماء یستخدم قمع الفصل لفصل -۳
 یعتبر الترشیح والتبخیر من طرق فصل المخالیط -٤
 قصل البن المطحون عن الماء أثناءنستخدم عملیة التبخیر  -٥
 تستخدم طریقة الترشیح لفصل المخالیط التى بھا رواسب -٦
                      ةتتكون مكونات المخلوط بأي نسب وزنی -۷
 المذیب العام ھو الكحول                                         -۸
 كلما قلت كمیة المذیب زاد زمن الذوبان                      -۹

 یمكن تكوین مخالیط المواد الصلبة والسائلة بالرج أو التقلیب  -۱۰
 یمكن فصل مكونات المخلوط بطرق فیزیائیة سھلة             -۱۱
 مكونات المخلوط قبل وبعد الخلط                        تختلف -۱۲
 زمن الذوبان ال یتغیر بتغیر نوع المادة المذابة                 -۱۳
 الماء   ىیذوب ف  Cالماء بینما فیتامین ىشحیح الذوبان ف  Aفیتامین -۱٤
 یذوب النشا بقوة في الماء                                        -۱٥
 مساحة سطح المذاب ال تؤثر على سرعة الذوبان   -۱٦
 محلول← مذیب + مذاب  -۱۷
  المذیب سائل تذوب فیھ مادة صلبة . -۱۸
 یختلط الماء مع الملح عن طریق التقلیب مع التسخین . -۱۹
 تستخدم عملیة الترشیح فى فصل المواد الذائبة فى المحلول . -۲۰
 كان الذوبان بطیئا .كلما زادت درجة الحرارة كلما  -۲۱
 الھواء الجوى خلیط من غازات مھمة ومفیدة لإلنسان . -۲۲



 - ٤۱۱ - ۰۱۰۱٥۲۰۱۷۷٤                       عبدالرازق العربى

 ) ىالتوازن البیئ ( الوحدة الثالثة
 )العالقات الغذائیة بین الكائنات الحیة  ( الدرس األول

 االفتراس والتكافل والترمم  :العالقات الغذائیة بین الكائنات الحیة  -
 آخر ىكائن حیلتھم فیھا كائن حى ھو عالقة غذائیة بین الكائنات أوال االفتراس : * 
 األسود والنمور والذئابكالحیوان الذي یلتھم حیواناً آخر یعرف باسم المفترس  -
 مثل الغزالالحیوان المأكول یعرف باسم الفریسة  -
 عالقة االفتراس عالقة مؤقتة تنتھي بالتھام الفریسة أو جزء منھا -

: من المعروف أن النبات كائنات حیة ذاتیة التغذیة إال أن بعضھا ال یستطیع امتصاص النیتروجین من التربة  النبات االفتراس في
لتكوین البروتینات الالزمة لھ لذلك تلجأ إلى افتراس بعض الحیوانات الصغیرة كالحشرات لتحصل منھا على النیتروجین وتسمى 

 وحامول الماء بالنباتات أكلة الحشرات مثل الدروسیرا
 : تستخدمھا الكائنات الحیة لحمایة نفسھا من االفتراس ىأھم الوسائل الت *
أو تعیش فیھا مثل بعض الفراشات والضفادع  ىبألوان وأشكال لتشبھ البیئة الت تتلون بعض الكائنات الحیة التمویھ واالختفاء : -۱

 تغیر لون جلدھا لیماثل لون البیئة المحیطة بھا مثل الحرباء 
 حیوان الحبار( السیبیا ) یطلق سائالً أسود في الماء المحیط بھ عند تعرضھ للھجوم  -
شكلھا أنواعاً من الكائنات الحیة الضارة أو السامة مثل بعض أنواع النحل  ىبعض الكائنات الحیة غیر الضارة تشبھ ف :المحاكاة  -۲

 وجود خطوط على جسمھا وبذلك یمكنھا تجنب األعداء التي تخاف من الدبابیر ى ف تشبھ أنواعاً من الدبابیر
 وتشمل :ھو عالقة مشتركة بین نوعین مختلفین من الكائنات الحیة : ثانیا التكافل  *

 .فال یستفید أو یضار اآلخر  أماأحدھما یستفید : عالقة غذائیة بین كائنین أ) اإلفادة 
 تعیش بعض األحیاء المائیة في قنوات وتجاویف جسم حیوان اإلسفنج لتحصل على الغذاء والمأوى دون إفادة أو ضرر  : مثال

 لحیوان اإلسفنج         
 فیھا كال منھما من اآلخر .عالقة غذائیة بین كائنین یستفید ب) تبادل منفعة : 

  ىالسكریات التمن النبات البقولى عضویة وتستفید  صورة غیر ىتزود النبات البقولي بالنیتروجین فالعقدیة البكتیریا :  مثال
 ىعملیة البناء الضوئ ىھا النبات فیصنع          

 اآلخر ویسمى الطفیل واآلخر یصیبھ الضرر یسمى العائلعالقة بین كائنین من نوعین مختلفین أحدھما یستفید من  التطفل :جـ) 
 بالھزال ولكنھ ال یقتلھ  وإصابتھیعتمد الطفیل فى ھذه العالقة على العائل اعتمادا كامال فى احتیاجاتھ الغذائیة فیسبب ضعف العائل و

 :أنواع التطفل 
ى بامتصاص الدم من جسمھ مثل القمل والبق : وفیھ تعیش الطفیلیات على جسم العائل من الخارج وتتغذتطفل خارجي  -۱

 والبعوض والبراغیث والقراد
وفیھ تعیش الطفیلیات داخل جسم العائل لتشاركھ غذائھ المھضوم أو تتغذى على محتویات أنسجتھ وخالیاه مثل  تطفل داخلي : -۲

 الدودة الكبدیة واإلسكارس والبلھارسیا
 الفم ) تمتص دم السمكة .سمكة الالمبرى عدیمة الفكوك ( دائریة  -
 دودة الفالریا تصیب اإلنسان بداء الفیل . -
 بعض أنواع البعوض تصیب اإلنسان بمرض المالریا . -
 أنواع من البراغیث تنقل لإلنسان مرض الطاعون . -
كعیش  احتیاجاتھا من الغذاء بتحلیل البقایا العضویة المتحللة واألجسام المیتة ىھو حصول الكائنات المترممة عل: ثالثا الترمم  *

 الغراب وعفن الخبز .
الحیوانات من اإلصابة ھذه لحمایة ویمكن أن تصاب بالدیدان وقد تنقلھا إلى اإلنسان التى تربى بالمنزل القطط والكالب والطیور  -

 . ھتمام بنظافتھاواال ىبالدیدان یجب عرضھا على الطبیب البیطر
انفلونزا الخنازیر : نوع خطیر من األنفلونزا انتشر بسرعة فى كثیر من دول العالم وتسبب فى وفاة بعض األفراد وللوقایة من ھذا  -

 المرض یجب االبتعاد عن األماكن ردیئة التھویة وغسل األیدى باستمرار .
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  ىالدرس الثان

 مكونات غیر حیة مثل الھواء والماء والتربة وكائنات حیة مثل الحیوانات والنباتات .یتألف النظام البیئى من  -
مساحة صغیرة مثل قطعة أرض أو بركة ماء أو مساحة كبیرة مثل الغابة أو الصحراء  ىقد یكون النظام البیئ*التوازن البیئى :  

 ویمكن اعتبار الكرة األرضیة نظاماً بیئیاً موحداً 
 مكونات البیئة عملیة مستمرة تؤدى فى النھایة إلى احتفاظ البیئة بتوازنھا . التفاعل بین -
 اختالل ھذا التوازن سواء كان ھذا الحدث طبیعیا أو بسبب تدخل اإلنسان ىإل ىتظل البیئة في حالة توازن ما لم یحدث ما یؤد 

 إلى یؤدى مما ، أخرى كائنات وظھور الكائنات بعض اختفاء إلى الطبیعیة الظروف فى التغیرات تؤدى التغیرات الطبیعیة : -۱
 العمالقة الزواحف اختفاء بدلیل  .جدید توازن دثـیح حتى تقصر أو تطول قد ةـزمنی رةـفت ذـیأخ ذىـوال ، وازنـالت اللـاخت
 . انقراضھا إلى أدى مما القدیمة العصور فى للبیئة الطبیعیة الظروف الختالف نتیجة)  الدیناصورات  (

 التربة وتجریف البیئة وتلویث الغابات وحرق األشجار قطعك اإلنسان بھا یقوم التى األنشطة بعض تؤدىتدخل اإلنسان :  -۲
 . البیئى بالتوازن اإلخالل إلى

 : ىأثر االفتراس على التوازن البیئ *
الحفاظ على التوازن البیئي حیث یعمل على تنظیم أعداد جماعات الفرائس بتخلیصھا من األفراد الضعیفة أو  ىلالفتراس دور ھام ف

 المریضة ویترك األفراد القویة لتتكاثر وتضیف أفراد قویة 
فتصبح فریسة حالة عدم وجود كائنات مفترسة ستزداد أعداد الفرائس حتى ال تكفیھا موارد الغذاء فیصیبھا الضعف والھزال  ىف -

 بالموت . حیاتھا ىلألمراض وتنتھ
الحفاظ على التوازن البیئي حیث تعمل الكائنات المترممة على تخلیص البیئة  ىللترمم دور ھام ف : ىأثر الترمم على التوازن البیئ* 

مرة أخرى فبدونھا تظل ھذه  سفور إلى البیئةومن الكائنات المیتة وبذلك تعید العناصر الغذائیة مثل الكربون والنیتروجین والف
كما أن الكائنات المترممة تؤدي خدمة عظیمة بتخلیص البیئة من جثث  في أجسام ھذه الكائنات وال تعود إلى البیئة حبیسةالعناصر 

 مثل الزبادى والكحول .ظاھرة الترمم  ىتعتمد عل ىبعض الصناعات الت ىف ویستفید منھا اإلنسان الكائنات المیتة
 مقصود باالفتراس ؟                  : ما ال۱س
 : اذكر أمثلة للحیوانات المفترسة ؟۲س
 : اذكر أمثلة للنباتات آكلة الحشرات ؟۳س
 : كیف تحمى الكائنات الحیة نفسھا من االفتراس مع ذكر أمثلة ؟٤س
 : ما المقصود بالتطفل ؟           ٥س
 : اذكر أنواع التطفل مع ذكر أمثلة ؟٦س
 ل الكائنات المترممة على احتیاجاتھا من الغذاء ؟: كیف تحص۷س
 : اذكر أمثلة للكائنات المترممة ؟۸س
 : مما یتألف النظام البیئى ؟۹س
 : یؤدى تدخل اإلنسان إلى اختالل التوازن البیئى . اذكر أمثلة ؟۱۰س
 : اذكر أثر االفتراس على التوازن البیئى ؟۱۱س
 البیئى ؟: اذكر أثر الترمم على التوازن ۱۲س
 الصحیحة اإلجابةتخیر :  ۱۳س
 ) التطفل - المحاكاة - التكافل أعدائھا (لالختفاء من  .....................................  إلىلجا الكائنات الحیة ت -۱
 ) انخفاض -تضاعف  -ثبات  ( الفرائس أعداد  .....................................تسبب عالقة االفتراس فى  ت -۲
 ) النبات - األرنب -الفطریات (   ..................................... المحللةالكائنات  أمثلةمن  -۳
 ) محللة -متطفلة  -منتجھ (   .....................................تعتبر كائنات   البلھارسیا -٤
 تتأثر) ال - تنتھى بالموت - تطول ( .....................................لم توجد كائنات مفترسة فان حیاة الفرائس  إذا -٥
 ) الدیناصورات -الحشرات  - األسود ( ..................................... من الكائنات المنقرضة بسبب تغیر الظروف الطبیعیة بالبیئة -٦
 )  البعوض -البلھارسیا -( الدایونیا ..................................... النبات المفترس أكل الحشرات -۷
 الفطریات )  -النبات  -الشمس  ( .....................................المصدر األساسي للطاقة في الحیوان ھو  -۸
 كل ما سبق ) - المواد العضویة - ( األجسام المیتة ..................................... الكائن المترمم یحصل على الغذاء من -۹

 كل ما سبق )  - إنسان - حیوان - نبات ( .....................................التغذیة ھو  ىالكائن ذات -۱۰
 



 - ٤۱۳ - ۰۱۰۱٥۲۰۱۷۷٤                       عبدالرازق العربى

 : أكمل۱٤س
 ..................................... إلىالتفاعل بین مكونات البیئة عملیة مستمرة تؤدى في النھایة  -۱
 .....................................،  ..................................... أعدائھامن  واالختفاءمن الكائنات التى تقوم بالتمویھ  -۲
 .....................................حرق الغابات وتجریف التربة یؤدى إلى اإلخالل بـ  -۳
 .....................................الكائنات المیتة  وأجسادبینما العالقة بین الفطریات  .....................................العالقة بین القط والفار عالقة  -٤
    .....................................من الكائنات المنقرضة بسبب الظروف البیئیة  -٥
 ..................................... والغزال عالقة األسدبینما العالقة بین  ..................................... عالقة واإلنسانالعالقة بین البعوض  -٦
 ..................................... العالقة بین البكتریا العقدیة والفول عالقة -۷
 ..................................... الفطریات تعتبر كائنات -۸
 ................................ داخلیة بینما الكائن الذى تصیبھ یسمى ................................ویطلق علیھا  ................................دیدان البلھارسیا تصیب  -۹

 النبات والحیوانك ..................................... والتربة والماء والھواء ك .....................................النظام البیئى من مكونات  یتألف -۱۰
 .....................................والطفیلیات الداخلیة مثل  .....................................الطفیلیات الخارجیة مثل  -۱۱
 ..................................... و ..................................... و .....................................أنماط العالقات الغذائیة تشمل  -۱۲
 بینھما تكافل بتبادل المنفعة  .....................................البكتریا العقدیة والنباتات  -۱۳
 .....................................عیش الغراب وعفن الخبز من الكائنات  -۱٤
 .....................................دودة الفالریا تصیب اإلنسان بمرض  -۱٥

 اذكر المصطلح العلمى :: ۱٥س
 أخرعالقة غذائیة  مؤقتة بین كائنات  یلتھم فیھا الكائن الحي كائن حى  -۱
 عالقة  بین كائنین مختلفین یستفید كال منھما -۲
 األخروبالضرر على  إحداھماعالقة  بین كائنین مختلفین تعود بالنفع على  -۳
 الكائنات المیتةأجسام تھا من الغذاء بتحلیل اعالقة تحصل فیھا الكائنات الحیة على احتیاج -٤
 یضره وال األخریفید  وال احدھماعالقة  بین كائنین مختلفین یستفید  -٥
 عند تركھ فترهطبقة خضراء تظھر على سطح الخبز  -٦
 تشبھ في شكلھا بعض الكائنات الحیة الضارة . -۷
 عالقة بین سمكة الالمبرى واألسماك األخرى . -۸
 مساحة طبیعیة بمكوناتھا الحیة وغیر الحیة وھى في تفاعل مستمر -۹

 الغذاء والطاقة من تحلیل األجسام . ىكائن یحصل عل -۱۰
 بین البكتریا العقدیة ونبات الفول . ةعالقة غذائی -۱۱
 تسبب عودة العناصر الغذائیة إلى التربة . -۱۲
 مفترس یأكل الحشرات والحیوانات الصغیرة . ىنبات مائ -۱۳

 × ) :) أو عالمة (  √ضع عالمة ( : ۱٦س
 التمویھ واالختفاء من وسائل الحمایة من االفتراس -۱
 تكافلوالغزال عالقة  األسدالعالقة بین  -۲
 عالقة االفتراس عالقة مؤقتة تنتھى بالتھام العائل -۳
 یقتل الطفیل عائلھ -٤
 ىالعالقة بین سمكة الالمبرى واألسماك األخرى عالقة تطفل خارج -٥
 لالفتراس دور فى المحافظة على التوازن البیئى -٦
 الكربون أكسیدالحشرات فرائسھا لتحصل على ثانى  أكلةتلتھم النباتات  -۷
 ثر فى المحافظة على التوازن البیئىأللترمم  -۸
 النباتات الخضراء كائنات ذاتیة التغذیة                         -۹

 نبات الدیونیا مفترس                                           -۱۰
 االفتراس عالقة غذائیة دائمة                                  -۱۱
 عالم الحیوان  أقل شیوعاً                       االفتراس في -۱۲
 التكافل یشمل تبادل المنفعة واإلفادة    -۱۳

 



 - ٤۱٤ - ۰۱۰۱٥۲۰۱۷۷٤                       عبدالرازق العربى

 ماذا یحدث عند : : ۱۹س
 األرضاختفت الحیوانات المفترسة من  -۱
 نقص عدد آكالت األعشاب فى البیئة       -۲
 اختفت البكتیریا تماما -۳
 القطع الجائر لألشجار -٤

 علل لما یأتي :  :۲۱س
 النباتات الخضراء كائنات ذاتیة التغذیة . -۱
 االفتراس في الحیوان أكثر شیوعا . -۲
 نبات الدایونیا مفترس . -۳
 ظاھرة االفتراس توجد في بعض النباتات رغم أنھا ذاتیة التغذیة -٤
 العالقة قویة بین الطفیل والعائل  -٥
 تعتبر سمكة الالمبیرى من الطفیلیات  -٦
 ىالبیئلالفتراس والترمم أثر على التوازن  -۷
 تتغذى الكائنات المترممة على جثث الكائنات المیتة . -۸

 :   صوب ما تحتھ خط: ۲۲س
 یتغیر لونھ تبعا للون البیئة السائدة  الحبار -۱
 التطفل التمویھ واالختفاء والمحاكاة وسائل للحمایة من -۲
 من النباتات المفترسة آكلة الحشرات  حامول البرسیم -۳

 مدرسة السالھیب )(   التقویم األول 
                                        تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس :  ۱س
 ثمانیة ) -سبعة  -ستة  -ألوان .          ( خمسة  .................................عدد ألوان الطیف  -۱
 نصف ) -ضعف  -المسافة بین الجسم وسطح المرآة ( تساوى  .................................المسافة بین الصورة وسطح المرآة  -۲
 ینتشر) -یتحلل -ینكسر -(ینعكس ند انتقالھ من وسط شفاف إلى آخرالضوء ع .................................  -۳
 النیكل ) - النحاس -البالستیك  -( الخشب  .................................من المواد المغناطیسیة  -٤
 الھیماتیت ) -اللیمونیت  -( الماجنیتیت  .................................المغناطیس الطبیعى ھو خام   -٥

                                          :  اكتب ما تدل علیھ كل جملة من الجمل اآلتیة ۲س
 المصدر الرئیسى للضوء على سطح األرض     -۱
 فى السماء عقب ھطول المطر     قوس یظھر  -۲
 مواد ال تسمح بمرور الضوء خاللھا              -۳
 جھاز یستخدمھ البحارة لمعرفة االتجاھات      -٤
 منطقة على المغناطیس تكون عندھا القوة المغناطیسیة أكبر ما یمكن    -٥

  : أكمل الجمل اآلتیة ۳س
 .................................المغناطیس حر الحركة یشیر قطبھ الشمالى إلى اتجاه  -۱         

 ................................. یستخدم المغناطیس الكھربى فى -۲
 إلى طاقة كھربیة .................................فكرة عمل الدینامو ھى تحویل الطاقة  -۳
 .................................یسیر الضوء فى خطوط   -٤
 .................................المواد التى تنجذب للمغناطیس تسمى المواد  -٥
 
 
 

 



 - ٤۱٥ - ۰۱۰۱٥۲۰۱۷۷٤                       عبدالرازق العربى

  ۱االمتحان رقم 
                                        تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس :  ۱س
 ثمانیة ) -سبعة  -ستة  -ألوان ( خمسة   .................................عدد ألوان الطیف  -۱
 األحمر ) -األزرق -األخضر  -من األضواء الثانویة  ( األصفر   .................................الضوء  -۲
 السلطة ) -ء المقطر الما –السكر  -( صودا الخبیز .................................من أمثلة المخالیط  -۳
 األرنب ) -اإلسكارس  -البعوض  -( البلھارسیا  .................................من الطفیلیات الخارجیة  -٤
 أخضر ) -أسود  -أبیض  -( أحمر  .................................المغناطیس الطبیعى لونھ  -٥
 ابن الھیثم ) -ابن رشد  -ابن حیان  -( ابن سینا   .................................العالم العربى الذى فسر رؤیة األشیاء  -٦
 انقراض ) - انخفاض -تضاعف  -ثبات (  الفرائس أعداد .................................تسبب عالقة االفتراس فى   -۷
 الطفو ) -المغناطیس  -الترشیح  -فى فصل مخلوط الرمل وبرادة الحدید ( التبخیر  ................................. یستخدم -۸
                                          اكتب ما تدل علیھ كل جملة من الجمل اآلتیة:  ۲س 

 منطقة فى المغناطیس یزداد فیھا جذب برادة الحدید .   (                     ) -۱
 الموجود فى حالة سائلة .                         (                     )المخلوط  -۲
 نبات مائى مفترس للحشرات .                              (                     ) -۳
 (                     )              .    اإلسكارس و اإلنسانعالقة غذائیة بین  -٤
 (                     )                       طاقة كھربیة إلىالطاقة الحركیة  تستخدم لتحویل أداة -٥
 (                     ) الماء والھواءكالتغیر في اتجاه الضوء عندما یمر بین وسطین شفافین  -٦
 )     (                                        طبقة خضراء تظھر على سطح الخبز عند تركھ فتره -۷
 (                     )                            بین البكتریا العقدیة ونبات الفول .  ةعالقة غذائی -۸

 ) أمام العبارات غیر الصحیحة .   ) أمام العبارات الصحیحة وعالمة (  ضع عالمة (أ)  ۳س
 الضوء ینعكس عندما یسقط على سطح أملس المع .  (     ) -۱
 المغناطیس الطبیعى ھو أحد خامات النحاس .           (     ) -۲
 تستخدم البوصلة فى تحدید الجھات األصلیة األربعة . (     ) -۳
 یتكون الملف فى المغناطیس الكھربى من سلك معزول من النحاس . (     ) -٤
 )   تستخدم طریقة الترشیح لفصل المخالیط التى بھا رواسب .            (   -٥
 ینتج الضوء األصفر عند خلط الضوء األحمر مع الضوء األخضر .  (     ) -٦
 : ) ماذا یحدث عندب
  .خلط الضوء األحمر مع الضوء األخضر  -۱
 . ضوء أبیض خالل منشور زجاجى ورمر -۲

    أ) أكمل الجمل اآلتیة:  ٤س
 .................................عند تحریك ملف بین قطبى مغناطیس یتولد فى الملف  -۱
 مذیبا عاما .................................یعتبر  -۲
 إحداھما شمالى واآلخر جنوبى .  .................................للمغناطیس  -۳
 .................................یمر الضوء بسھولة خالل المادة  -٤
 .................................الشمال الجغرافى یسمى  إلىقطب المغناطیس الذي یشیر  -٥
 زمن الذوبان  ................................. كلما زادت درجة الحرارة -٦

  ب) علل لما یأتى :
 االفتراس فى الحیوان أكثر شیوعا . -۱ 
 للترمم أثر على التوازن البیئى . -۲ 
 
 
 

 



 - ٤۱٦ - ۰۱۰۱٥۲۰۱۷۷٤                       عبدالرازق العربى

 ) مدرسة الظافر (۲االمتحان رقم
 : أكمل العبارات التالیة بما یناسبھا :۱س
 ................................. الفطریات تعتبر كائنات -۱
 ................................. بینما الكائن الذى تصیبھ یسمى ................................. ویطلق علیھا ................................. ھارسیا تصیبلدیدان الب -۲
 من طرق فصل المخالیط .  .................................یعتبر  -۳

 :اختر اإلجابة الصحیحة۲س
 منكسرة ) -منحنیة  -( مستقیمة  .................................یسیر الضوء فى خطوط    -۱
 ) المحاكاة - التطفل - التكافل ( لالختفاء من أعدائھا  ................................. الكائنات الحیة إلى بعضجأ تل -۲
 قمع الفصل )  -الترشیح   -فى فصل مخلوط الماء والزیت . ( التبخر  .................................یستخدم  -۳

                              ) أمام العبارة الخاطئة :×  أمام العبارة الصحیحة وعالمة ()  √ : ضع عالمة (۳س
 یسیر الضوء فى خطوط مستقیمة .       (     )  -۱
 األلومنیوم من المواد التى تنجذب للمغناطیس .       (     )  -۲
 تستعمل العناكب  شبكتھا النسجیة كشباك لصید الحشرات .      (     )    -۳

 یأتى :ـــ: اكتب المصطلح العلمى المناسب لكل عبارة مما ٤س
 حدھما  وبالضرر على  اآلخر .     أعالقة مؤقتة بین كائنین تعود بالنفع على  -۱
 عالقھ بین كائنین یستفید فیھا كل منھما .                                                            -۲
                           سیة.           یالحیز حول المغناطیس الذى تظھر خاللھ القوة المغناط -۳

             تى : أ: علل لكل مما ی٥س
 الكائنات المحللة تعتبر الحارس للطبیعة . -۱
 الدودة الشریطیة من الطفیلیات . -۲

 مدرسة السالھیب ) ( ۳االمتحان رقم 
                                        تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس :  ۱س

 ) الرصاص  - الخشب - الكربون - النحاس ( ................................. الملف فى المغناطیس الكھربى سلك معزول من -۱
 ) الشمس - الكواكب - النجوم - القمر ( ................................. المصدر الرئیسى للضوء على سطح األرض -۲
 ) انقراض - انخفاض - ثبات - تضاعف أعداد الفرائس ( ................................. تسبب عالقة االفتراس -۳
 السكر ) -اللبن  -صودا الخبیز  - ( الماء المقطر ................................. من المخالیط  -٤
 ) الھواء - الشمس ءضو - الكلوروفیل - األكسجین ( ................................. مصدر الطاقة فى النبات -٥

                                          اكتب ما تدل علیھ كل جملة من الجمل األتیة:  ۲س
 مواد یمكن رؤیة األجسام وراءھا بوضوح                                               -۱
 الحیز حول المغناطیس الذى تظھر خاللھ القوة المغناطیسیة                        -۲
 جھاز یستخدم لتحویل الطاقة الحركیة إلى كھربیة                                     -۳
 نظام یتألف من مكونات غیر حیة وكائنات حیة                                        -٤
 مؤقتة بین نوعین من الكائنات الحیة تنتھى بالتھام أحدھما لآلخر        عالقة  -٥

  أ) صحح ما تحتھ خط :  ۳س
 .تتجاذباألقطاب المغناطیسیة المتشابھة  -۱       
 عندما ینتقل بین وسطین شفافین . انعكاسیحدث للضوء  -۲  
 ئبة فى المحلولفى فصل المواد الصلبة غیر الذا التبخیرتستخدم عملیة  -۳       

  ب) ماذا یحدث إذا :
 جعلنا المغناطیس حر الحركة  -۱
 تم وضع كمیة من محلول ملحى على نار ھادئة -۲
 



 - ٤۱۷ - ۰۱۰۱٥۲۰۱۷۷٤                       عبدالرازق العربى

    :  أ) أكمل الجمل اآلتیة ٤س
 فى تحدید االتجاه .................................یستخدم البحارة  -۱ 

 ................................. یتم فصل الزیت والماء باستخدام -۲
 .................................تصیب دیدان البلھارسیا اإلنسان ویطلق علیھا  -۳
 ب) علل لما یأتى : 
  ظھور قوس قزح فى السماء عقب سقوط المطر . -۱ 
 یعتبر فطر عفن الخبز من الكائنات المترممة .  -۲ 

 ٤االمتحان رقم 
 ما یلى  أكمل:  األولالسؤال 

 ................................. یمكن االستدالل علیھ بانحراف ................................. ینشأ حول السلك ,سلك ىعندما یمر تیار كھربي ف -۱

 الماء  ىف ................................. ىالبرتقال والجوافة واللیمون وھو من المواد الت ىف ................................. یوجد فیتامین -۲
 بعض أنواع النحل التي تشبھ الدبابیر  ىف ................................. -۳
 .................في سلك الملف وھو فكرة عمل  ىداخل ملف من سلك فانھ یمر تیار كھرب انھ عند تحریك مغناطیس ................الحظ العالم  -٤
 ................................. مثل ................................. یمكن رؤیتھا یسمىأجزاء ال ىتتفتت فیھ المواد إل ىلوط السائل الذالمخ -٥

 األقواسالصحیحة من بین  اإلجابةاختر  السؤال الثانى :
 ) الكحول - البنزین - الماء (  .................................یطلق مصطلح ( مذیب عام ) على  ۱
 ................................. عندما تتكون صورة للشمعة بواسطة استخدام الثقوب الضیقة تكون الصورة -۲

 مقلوبة مصغرة  )   -مقلوبة مكبرة   -( مساویة للجسم                                                                                               
 درجة .  ................................. ىدرجة فإن زاویة االنعكاس تساو ۳۰في االنعكاس المنتظم إذا كانت زاویة السقوط تساوى  -۳

                                                                                                                              )۱٥- ۳۰ - ٤٥ -  ۹ - ٦۰  ( 
 ال یتغیر )  -قل   -( زاد  زمن الذوبان .  .................................كلما قلت كمیة المذیب  -٤
 كل ما سبق )  - إنسان - حیوان - نبات (   .................................التغذیة ھو  ىالكائن ذات -٥

 اكتب المصطلح العلمى أ) السؤال الثالث :
 ارتداد الضوء الساقط عندما یسقط على سطح أملس المع . -۱
 مواد مكوناتھا أو أجزاؤھا من نوع واحد . -۲
 النبات  ىعملیة یتم من خاللھا صنع الغذاء ف -۳

  -تى:أعلل لما یب) 
 النباتات الخضراء كائنات ذاتیة التغذیة . -۱
 .ى جثث الكائنات المیتة تتغذى الكائنات المترممة عل -۲

 خط  ھصحح ما تحتأ)  : السؤال الرابع
 یتغیر لونھ تبعا للون البیئة السائدة  الحبار -۱
 یستفید كل منھما من األخر  بالتطفلطرفا العالقة الغذائیة  -۲
 قبل وبعد الخلط  تتغیر خواصھامكونات المخلوط  -۳
 ھي تحویل الطاقة الحركیة إلي طاقة كھربیة  البوصلة فكرة عمل -٤

 ما المقصود بكل من :ب) 
 األضواء األولیة       -
 ىالمجال المغناطیس  -
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 ( إدارة الحامول التعلیمیة ) ٥االمتحان رقم 
                                        تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس :  ۱س 

 نصف ) - ضعف - ( یساوى     البعد بین الجسم وسطح المرآة ................................. الصورة وسطح المرآةالبعد بین  -۱
 ) ۸ - ۷ -٦ -٥ألوان (  ................................. عدد األلوان التى یتكون منھا الطیف المرئى یساوى -۲
 البوصلة ) - الجرس الكھربى - ( المصباح الكھربى ................................. یستخدم المغناطیس الكھربى فى -۳
 الزیت ) -السكر  - ( الملح .................................یمكن أن یختلط الماء و ال -٤
 الذرة ) -الفول  -البرسیم   - ( الدیونیا ................................. من النباتات آكلة الحشرات -٥

                                          :  اكتب ما تدل علیھ كل جملة من الجمل اآلتیة ۲س
 جھاز یستخدم فى تحدید االتجاھات األصلیة األربعة               -۱
 طاقة یمكن رؤیتھا                                                       -۲
 المادة التى تنجذب للمغناطیس                                        -۳
 منھما                          عالقة بین كائنین یستفید فیھا كل  -٤
 العالقة بین الفطریات وأجسام الكائنات المیتة                     -٥

     أ) صحح ما تحتھ خط :  ۳س
 فى فصل المواد الصلبة الذائبة فى المحلول. الترشیحتستخدم عملیة  -۱ 

 فى صناعة المغناطیس الكھربى الصلبیستخدم الحدید  -۲
 تطفل العالقة بین القط والفأر تعتبر -۳  

 ب) ماذا یحدث إذا :
 انتقل الضوء من وسط شفاف إلى وسط شفاف آخر  -۱ 
 وضع كمیة من السكر فى كوب بھ ماء وتقلیبھا. -۲ 

 مل اآلتیةأ) أكمل الج٤س
 .................................یسیر الضوء فى خطوط  -۱
 ................................. یستخدم المغناطیس فى فصل مخلوط من الرمل و -۲
 ................................. من الكائنات المنقرضة بسبب تغیر الظروف الطبیعیة بالبیئة -۳
                 ب) علل لما یأتى : 

 تكون ظالل لألجسام المعتمة . -۱
 . إصابة اإلنسان بداء الفیل  -۲

 ٦االمتحان رقم 
   :أكمل ما یأتى :۱س
 .المصدر الرئیسي للضوء على سطح األرض ىھ ................................. -۱
 .................................  في البوصلة یستخدم مغناطیس على شكل -۲
 ................................. یتكون الھواء من خلیط من -۳
  ................................. و  ................................. من أمثلة الكائنات المترممة فطر -٤

  :- أمام الخاطئة× ) أمام العبارات الصحیحة و عالمة (   )√  (: ضع عالمة ۲س
 یتكون قوس قزح من ألوان الطیف السبعة -۱
 تتركز القوة المغناطیسیة للمغناطیس عند منتصفة -۲
  تتكون المخالیط عن طریق الرج أو الطحن أو التقلیب -۳
 یستفید وال یضرالالتكافل عالقة بین كائنین یستفید أحدھما من اآلخر والطرف اآلخر  -٤

  :- كتب ما تدل علیھ كل عبارةا:  ۳س
  القدرة على بذل شغل أو إحداث تغییر ىھ -۱
 .عالقة غذائیة بین الكائنات یلتھم فیھا كائن حي كائناً حي أخر ىھ -۲
 الكائنات التي تحصل على غذائھا بتحلیل البقایا العضویة المتحللة  ىھ -۳
 تظھر خاللھ القوة المغناطیسیة ىھو الحیز حول المغناطیس الذ -٤
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  :- ة مما بین األقواسختر اإلجابة الصحیحا:  ٤س
 )مستقیمة -منتظمة  -متعرجة  (  .................................  یسیر الضوء في خطوط -۱
 ) ى الطیف -األبیض  -األسود (      .یمتص ألوان الضوء كلھا وال یعكس أي لون ................................. الجسم -۲
 ................................. الكائنات الحیة لحمایة نفسھا من االفتراسالوسائل التي تستخدمھا  من -۳

  ) جمیع ما سبق -المحاكاة  -االختفاء  -التمویھ (                                                                                                   
 لتكون غذائھا ................................. الحیوانات الصغیرة كالحشرات لتحصل منھا على تلجأ بعض النباتات إلى افتراس بعض -٤

 ) بخار الماء -األكسجین  -النیتروجین (                                                                                                              
 ۷االمتحان رقم 

  :أكمل العبارات التالیة بكلمات مناسبة :۱س
 .................................إلى طاقة  .................................فكرة عمل الدینامو تحویل الطاقة  -۱
 .................................و  .................................من طرق فصل المخالیط   -۲
 .................................إذا سقط ضوء أحمر على كرة بیضاء فإنھا تبدو باللون  -۳
 مذیبا عاما   .................................یعتبر  -٤

 : اكتب المصطلح العلمي الذي یدل علي كل عبارة مما یلي :۲س
 المخلوط الموجود فى حالة سائلة -۱
 ناطیسالمواد التى تنجذب للمغ -۲
 مواد التسمح للضوء بالمرور خاللھا -۳
 عالقة بین كائنین یستفید فیھا كال منھما -٤
 الضوء األصفر واألزرق الفاتح والقرمزى -٥

    :  عند: ماذا یحدث ۳س
 وان الطیف السبعة مع بعضھالتجمیع أ  -۱
 اختلط الضوء األحمر مع الضوء األزرق -۲
 تعلیق المغناطیس حر الحركة -۳
 اختفاء الكائنات المترممة -٤
 عدم وجود حیوانات مفترسة -٥

 : علل لما یأتي  ٤س
 اللون األحمر لون أولى -۱
 تنحرف إبرة البوصلة عند وضعھا بالقرب من سلك یمر بھ تیار كھربى -۲
 یستخدم قمع الفصل فى فصل الزیت عن الماء -۳
 الدودة الشریطیة من الطفیلیات -٤
 اللونیبدو الموز أصفر  -٥

 : قارن بین ٥س
                     االنكسار واالنعكاس -۱

 المذیب والمذاب -۲

                       تراس والترممفاال -۳

 البعوضة ودودة البلھارسیا -٤

 المنشور الثالثى وقرص نیوتن -٥
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 ۸االمتحان رقم 
 ما یلى  أكمل:  األولالسؤال 

 فصل المواد الصلبة الذائبة في المحلول  ىف .................................تستخدم عملیة  –۱
 ................................. ىالمواد التي یمكن رؤیة األشیاء التي خلفھا ولكن بوضوح أقل ھ -۲
 مخالیط متجانسة من المعادن تستخدم في عملیات التصنیع . ................................. -۳
 منطقة على المغناطیس تكون عندھا القوة المغناطیسیة اكبر ما یمكن . ................................. -٤
 ................................. واألحیاء المائیة الدقیقة اإلسفنجالعالقة الغذائیة بین  -٥

 األقواسالصحیحة من بین  اإلجابةالسؤال الثانى : اختر 
 )                                                    قمحال - رسیمالب - روسیرا( الد .................................مفترس أكل الحشرات ) النبات ال۱
 ) قطبیھ -منتصفھ - قطبھ الشمالي فقط (  ................................. ) یقل جذب برادة الحدید في المغناطیس عند۲
 ) مخالیط غازیة - مخالیط غیر متجانسة - مخالیط متجانسة ( ................................. السبائك عبارة عن) ۳
 )  تحلل - تعكس - ( تمتص الضوء الساقط علیھا ................................. ) نرى األشیاء التي حولنا ألنھا٤
 النحاس ) - الكوبلت - النیكل - الحدید (  .................................) المواد التالیة مغناطیسیة ما عدا ٥

 اكتب المصطلح العلمى أ)السؤال الثالث :
 جھاز یعمل على تحویل الطاقة الحركیة إلى طاقة كھربیة .) ۱
 ) مادة یطلق علیھا اسم مذیب عام .۲
 ) أداة تستخدم لفصل سائلین ال یختلطان ۳
 والطحن والتقلیب .) عملیات الرج ٤
 ) التغیر في اتجاه األشعة الضوئیة عندما تجاوز السطح الفاصل٥

 ترى ثمرة الموز باللون األصفر ) ۱                      تى:أعلل لما یب) 
 االفتراس في الحیوان أكثر شیوعا) ۲                                            

 خط  ھصحح ما تحت أ) : السؤال الرابع
 ھو صاحب فكرة عمل الدینامو  العالم جلبرت ) ۱
 یمكن فصل الزیت عن الماء  المغناطیس)  باستخدام ۲
  التطفل التمویھ واالختفاء والمحاكاة وسائل للحمایة من )۳
 البنزین یطلق مصطلح مذیب عام على  )٤
 تبادل منفعةعالقة البلھارسیا باإلنسان  )٥
 الدینامو -۲قمع الفصل            -۱ : )اذكر وظیفة واحدة لكال منب

 السؤال الخامس 
  األساسیةالثانویة و األلوانقارن بین 

 األلوانمن حیث التعریف و   
 
 

  ۹االمتحان رقم 
 ما یلى  أكمل:  األولالسؤال 

 بأى نسب وزنیھ ویمكن فصلھ. أكثر یتكون من خلط مادتین أو ................................. أ)
 ................................. و ................................. من العالقات الغذائیة بین الكائنات الحیة ب)
 والتقلیب ................................. و ................................. تتكون المخالیط عن طریق )ـج
 ................................. والحیوان المأكول یسمى ................................. الحیوان الذى یقتل ویأكل یسمى )د

 .................................أو استخدام  .................................یمكن زیادة كمیة الكھرباء الناتجة من الدینامو بزیادة  ھـ)
 األقواسمن بین  الصحیحة اإلجابةاختر  السؤال الثانى :

 ) الحسن ابن الھیثم - ولیم جلبرت - فارادى ( ................................. العالم الذى اكتشف فكرة عمل الدینامو أ)
 قمع الفصل ) -الترشیح  -فى فصل مخلوط الماء والزیت  ( التبخر .................................یستخدم  ب)
 مترمم  ) -مفترس  -( متكافل   ................................. ) نبات الدایونیاـج

 اسود ) -ازرق   -اخضر   -(  احمر   ................................. المغناطیس الطبیعي لونھد) 
 ) ھماكال – العضویةالمواد  - األجسام المیتة ( ................................. الكائن المترمم یحصل على الغذاء من ھـ)

 ) األقطاب -المجال المغناطیسى  -( القوة المغناطیسیة   .................................المصنوعة من الحدید  األشیاء) ھى القوة التى تجذب و
 أداة تستخدم لتحدید الجھات األصلیة األربعة                        ا)    : اكتب المصطلح العلمى -۱ السؤال الثالث :

 ب) مصدر الطاقة الرئیسى للنبات                                                                                 
 إلى طاقة كھربیة            لتحویل الطاقة الحركیةجھاز یستخدم  )ـج                                                           
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  تى:أعلل لما ی -۲
 نبات الدیونیا مفترس .أ) 

 صودا الخبیز ( باكنج بودر ) مادة نقیة ب) 
 یعد اللبن من المخالیط جـ) 

 : اذكر سببا واحدا  السؤال الرابع
 الیقتل الطفیل عائلھ . أ)

 . النبات المفترس یأكل بعض الحشرات ب)
 . یجذب المغناطیس النیكل والحدید والیجذب الخشب )ـج

 .زیادة عدد لفات الملف فى الدینامو د) 
 .البلھارسیا من الطفیلیات  ھـ)

 -: كیف یتم فصل المواد اآلتیة: السؤال الخامس 
 الماء والملح                           -۱
 الدقیق وقطع من النیكل                                                           -۲
 ماء أحمر ورمل -۳

 ۱۰االمتحان رقم 
 ما یلى  أكمل:  األولالسؤال 

                                         ................................. ىتبدو األجسام المعتمة بلون الضوء الذ -۱
 .................................ى تبدو األجسام الشفافة بلون الضوء الذ -۲
 مذیباً عاماً             .................................یعتبر  -۳
 ................................. تعتبر العالقة بین القط والفأر مثاالً لعالقة - ٤
 ................................. الفطریات تعتبر كائنات -٥
 ................................. یمكن زیادة شدة المغناطیس الكھربي بزیادة -٦

 األقواسالصحیحة من بین  اإلجابةاختر  : السؤال الثانى
 الماء ) - الشمس - الكلوروفیل - األكسجین(   .................................تحصل النباتات على الطاقة من  -۱
 ) الرصاص - النحاس - االلومنیوم - ( الحدید .................................من المواد المغناطیسیة  -۲
 ) البترول - الكھرباء - الشمس - القمر ( ................................. ساسى للضوء على سطح األرضالمصدر األ -۳
 منكسرة )                                -مستقیمة   -( منحیة  ................................. یسیر الضوء فى خطوط -٤
 ) الترمم -التطفل  - المحاكاة - التكافل لالختفاء من أعدائھا ( ................................. إلىیلجا الكثیر من الكائنات الحیة  -٥
 ) الملح والرمل - عصیر اللیمون والماء - الرمل والماء ( ................................. من أمثلة المخالیط السائلة -٦

 اكتب المصطلح العلمى أ) السؤال الثالث :
 طاقة یمكن رؤیتھا                                                          -۱
 ألوان ضوئیة نحصل علیھا بخلط اثنین من األلوان األولیة         -۲
 المادة التى تنجذب للمغناطیس                                             -۳
 منطقة على المغناطیس تزداد فیھا القوة المغناطیسیة               -٤
 ائن آخر         عالقة غذائیة بین كائنات یلتھم فیھا الكائن الحى ك -٥
 عالقة غذائیة یستفید فیھا كل منھما                                                            -٦

 الكائنات المحللة تعتبر الحارس للطبیعة    ى:أتعلل لما یب) 
 خط  ھصحح ما تحتأ) السؤال الرابع: 

 بصنع غذائھ بنفسھ  فطر عیش الغرابیتمیز  -۱
 عندما ینتقل بین وسطین شفافیین انعكاسیحدث للضوء  -۲
 صلبة المخلوط محلوالً فى الحالة -۳
            ۰من المواد التى تنجذب للمغناطیسومنیوم لاأل -٤

 وضعت یدیك بین مصدر ضوئى والحائط : ماذا یحدث إذاب)  
                                                                                         -: المستخدمة فى كل من األداةحدد اسم : الخامس السؤال 

 فصل مخلوط من الماء والزیت  -۱
 تحدید اتجاه الشمال والجنوب  -۲
 تحلیل الضوء إلى ألوانھ السبعة -۳
 



 - ٤۲۲ - ۰۱۰۱٥۲۰۱۷۷٤                       عبدالرازق العربى

 ۱۱االمتحان رقم 
 ما یلى  أكمل : األولالسؤال 

 سرعة الذوبان  .................................عند تفتیت المادة المذابة  -۱
 ................................. , ................................. , .................................من طرق تكوین المخلوط  -۲
 مساحة سطح المذاب تزید سرعة الذوبان . .................................كلما  -۳
 ................................. , ................................. , .................................أنماط العالقات الغذائیة تشمل  -٤
 عتم عندما یسقط علیھ الضوءھو المساحة المظلمة التى تتكون خلف الجسم الم ................................. -٥

 األقواسالصحیحة من بین  اإلجابةالسؤال الثانى : اختر 
 )  ىالمغناطیس الكھرب -الدینامو -البوصلة  (   ................................. )  تحویل الطاقة الحركیة إلي طاقة كھربیة فكرة عمل۱
 منحنیة )       -كرویة   -( مستقیمة   .................................خطوط  ى)  الضوء یسیر ف۲
 الفطریات ) - النبات -( الشمس  ................................. الحیوان ھو ىللطاقة ف ى) المصدر األساس۳
 )  اكبر من - ىتساو -المذاب ( اقل من    ................................. تذوب فیھ المادة ویكون ى) المذیب ھو السائل الذ٤
 ) الملمس - درجة الحرارة - التقلیب (  .................................كل ما یأتي عوامل تؤثر في الذوبان ما عدا  )٥

 اكتب المصطلح العلمىأ) السؤال الثالث :
 ) مواد تنجذب للمغناطیس  .۱
 ) ألوان نحصل علیھا بخلط اثنین من األضواء األولیة .۲
 منطقة على المغناطیس تكون عندھا القوة المغناطیسیة اكبر ما یمكن .) ۳

  -: تىأعلل لما یب) 
 ئیبدو القمر مض) ۱
 المرآةترى صورتك فى ) ۲

 خط  ھ: صحح ما تحت السؤال الرابع
 ال تؤثر في سرعة الذوبانالتقلیب ورفع درجة الحرارة ) ۱
  بنسب ثابتةمكونات المخلوط تكون ) ۲
 من النباتات المفترسة آكلة الحشرات  البرسیمحامول  )۳
 ساسى للضوء على سطح األرض ألھو المصدر ا ) القمر٤
 ھو ارتداد الضوء عند السقوط على سطح أملس ناعم )االنكسار٥

 ما المقصود بكل من    :السؤال الخامس 
 االنكسار                        -المحلول       -عملیة الذوبان                      

 ۱۲االمتحان رقم 
 ما یلى  أكمل:  األولالسؤال 

 مذیباً عاماً لقدرتھ على إذابة العدید من المواد . .................................یعتبر  -۱
 .................................المخلوط الموجود فى حالة سائلة یسمى  -۲
 بینھما تكافل بتبادل المنفعة  .................................البكتریا العقدیة والنباتات  -۳
 ................................. إلىالتفاعل بین مكونات البیئة عملیة مستمرة تؤدى فى النھایة  -٤
 .................................الكائنات المیتة عالقة  أجسامبینما العالقة بین الفطریات و .................................العالقة بین القط و الفار عالقة  -٥

 األقواسالصحیحة من بین  اإلجابةالسؤال الثانى : اختر 
 ء مما سبق  )     ىالش - ىغاز -صلب  -( سائل  .................................مخلوط  ىالھواء الجو -۱
 متطفل  ) -مترمم  -متكافل  -( مفترس  .................................نبات الدیونیا  -۲
 ء مما سبق )ىالش -بالنمو   -باإلخالل  -( بالتوازن  .................................قطع األشجار لبناء المساكن یؤثر علي البیئة  -۳
 ) الدیناصورات -الحشرات  - األسود ( ................................. طبیعیة بالبیئةمن الكائنات المنقرضة بسبب تغیر الظروف ال -٤
 ) غیر مغناطیسیة - مغناطیسیة - معتمة ( ................................. تنجذب للمغناطیس تسمى مواد المواد التى ال -٥

 اكتب المصطلح العلمى : السؤال الثالث
 الغذائیة إلى التربة . تسبب عودة العناصر -۱
 كائنین مختلفین یستفید فیھا كل منھما من اآلخر . نعالقة غذائیة بی -۲
 .یظھر في السماء بعد سقوط األمطار في النھار  -۳
 عملیة فصل المواد الصلبة الذائبة فى المحلول .  -٤
 . بین البكتریا العقدیة ونبات الفول ةعالقة غذائی -٥

 ماذا یحدث عند :  أ) :  السؤال الرابع
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 تقریب القطب الشمالى لمغناطیس من القطب الجنوبى لمغناطیس آخر .   -۱  
 تعلیق مغناطیس حر الحركة من منتصفھ      -۲  
 مرور شعاع ضوئى من الماء إلى الھواء . -۳  
 األرضاختفت الحیوانات المفترسة من  -٤  

 األمثلةوالتطفل من حیث التعریف و فادةقارن بین كال من اإل ب)
 )   ) و عالمة (  ضع عالمة ( : السؤال الخامس 

 تتكون مكونات المخلوط بأي نسب وزنیھ                     (       ) -۱
 النحاس من المواد التي تنجذب للمغناطیس                  (       )  -۲
 (       )                                        نبات الدیونیا مفترس       -۳
 (       )        المذیب العام ھو الكحول                                    -٤
 الصورة المتكونة باستخدام الثقب الضیق تكون معتدلة    (       ) -٥

 ۱۳االمتحان رقم 
 ما یلى  أكمل:  األولالسؤال 

 اإلنسان ىعل .................................تتطفل تطفل  ىالكائنات التالبراغیث من  -۱
 ................................. الطاقة ىإل ................................. الطاقةالدینامو یحول  -۲
 ................................. والمختلفة ................................. المتشابھة المغناطیسیة األقطاب -۳
 ................................. عالقة حامول الماء والحشراتبین  العالقة -٤
 ................................. وذلك خالل .................................الطیف وعددھم  ألوان إلىیتحلل الضوء  -٥

 األقواسالصحیحة من بین  اإلجابةالسؤال الثانى : اختر 
 ) ىقرمز - أزرق - أصفر ( .................................ى تعط واألخضر األحمریختلط فیھا الضوء  ىالت المنطقة -۱
  ) حذاء فرس - اسطوانة - ةبرإ (  .................................شكل  ىعل البوصلةالمغناطیس الموجود في  -۲
 ) مذیب ومذاب  - مذاب فقط   - ( مذیب فقط   ................................. المحلول منیتكون  -۳
 ) التقلیب فقط - الطحن والرج - ( التقلیب والرج .................................یمكن عمل مخالیط صلبھ عن طریق  -٤
 )  أخضر -أسود  -( أحمر  ................................. المغناطیس الطبیعي حجر لونھ -٥

 اكتب المصطلح العلمى أ) السؤال الثالث :
   حدھماأ ىعل بین كائنین یعود النفع مؤقتة عالقة -۱
   المرئیة الطاقةمن صور  ةصور -۲
   ةاألربعاالتجاھات  لتحدید البحارةیستخدمھا  ةداأ -۳
   وسطین شفافین تغیر مسار الضوء عندما یجتاز السطح الفاصل بین -٤
             المغناطیسیةالحیز المحیط بالمغناطیس من جمیع الجھات وتظھر فیھ أثاره  -٥

  للعین كوب بھ ماء نراھا قریبھ ىعند النظر لقطعة نقود ف -۱         -: تىأعلل لما یب) 
   لألجسامتكون ظالل  -۲                                  
  الخشب خلف األشیاءال یمكن رؤیة  -۳                                  

 ) ) وعالمة (  ضع عالمة ( أ)  : السؤال الرابع
  (     ) المغناطیس الكھربي مغناطیس دائم -۱
 (     )  الثالثة ةاألولی األضواءینتج عن خلط  األبیضالضوء  -۲
 (      )  المیتةیحصل الكائن المترمم علي غذائھ من تحلل الجثث  -۳
 (     )   المحلول مخلوط صلب  -٤
 (     ) دة   إفابین القط والفأر عالقة  العالقة -٥

 األضواء الثانویة  -التوازن البیئى      -النظام البیئى    -عرف كال من:ب) 
 :اذكر كیف یمكن  : السؤال الخامس

  یةالمغناطیس القوةزیادة   -۱
 زیادة شدة التیار الكھربى  -۲
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 ۱٤االمتحان رقم 
 ما یلى  أكمل:  األولالسؤال 

 .منطقة على المغناطیس تكون عندھا القوة المغناطیسیة أكبر ما یمكن  ................................. -۱
 .................................إلى طاقة  .................................الدینامو ھو جھاز یحول الطاقة  -۲
 ................................. المعروفة باسم ................................. اللون وھو إحدى خامات ................................. المغناطیس الطبیعي ھو حجر -۳
 السلك ىف ىأن تحریك مغناطیس داخل ملف من سلك فإنھ یمر تیار كھرب ................................. الحظ العالم -٤
 .................................والمواد المعتمة  .................................من أمثلة لمواد الشفافة  -٥

 األقواسالصحیحة من بین  اإلجابةالسؤال الثانى : اختر 
 ] أحمر - أصفر - أخضر [ .................................ینتج من خلط ضوء أزرق مع ضوء  ىالضوء القرمز -۱
 الملمس ] -درجة الحرارة  -[ التقلیب  .................................كل مما یأتي یؤثر في الذوبان ما عدا  -۲
 الفطریات ] -النبات  -[ الشمس  ................................. المصدر األساسي للطاقة في الحیوان -۳
 غازیة ] -غیر متجانسة  -[ متجانسة  ................................. مخالیط السبائك عبارة عن -٤
 الكحول ] -البنزین  -[  الماء  .................................یطلق مصطلح مذیب عام على  -٥
 ]المحاكاة  - الترمم - بالتكافل -التطفل [ .................................یة لالختفاء  بـیلجأ كثیر من الكائنات الح -٦
 ] انقرض - انخفاض - تضاعف - ثبات [ أعداد الفرائس ................................. تتسبب عالقة االفتراس فى -۷

 السؤال الثالث : اكتب المصطلح العلمى
 جسم یمتص جمیع ألوان الضوء األبیض باستثناء لونھ فإنھ یعكسھ                      -۱
 قدرة المغناطیس على جذب المواد                                                               -۲
                   الطاقة التي یمكن رؤیتھا                                                         -۳
 التغییر فى اتجاه األشعة الضوئیة عندما تجتاز السطح الفاصل لوسطین شفافین        -٤
 ارتداد الضوء عندما یسقط على سطح أملس المع                                           -٥

 )  ) و عالمة (  : ضع عالمة (  السؤال الرابع
 الدینامو یعمل على تحویل الطاقة الحركیة إلي طاقة كھربیة  -۱
 كلما قلت كمیة المذیب زاد زمن الذوبان                      -۲
 األضواء األصفر واألزرق الفاتح والقرمزي تسمى األضواء األولیة  -۳
   الظل یمثل المساحة المظلمة التي تتكون خلف الجسم المعتم عندما یسقط علیھ ضوء                                                     -٤
 االفتراس عالقة غذائیة دائمة                                  -٥

 من العمود ( ب ) ھصل من العمود ( ا ) ما یناسب: أ) السؤال الخامس 
 (  ا  )                                     ( ب )           

 فصل الحدید و الرمال                            التبخر
 فصل الملح و الماء                              المغناطیس

 فصل الزیت و الماء                              ورق الترشیح
 قمع الفصل                                                          الرمل و الماء           

 ظاھرة االفتراس توجد فى بعض النباتات رغم أنھا ذاتیة التغذیةأ)      علل لما یاتى:ب) 
 عند وضع قلم فى كوب بھ ماء یظھر كأنھ مكسور ب)                          

 ۱٥االمتحان رقم 
 ما یلى  أكمل -: األولالسؤال 

 ................................. , ................................. , .................................خواص الضوء  من -۱
 ................................. , ................................. , ................................. األولیة األلوانمن  -۲
 ................................. , ................................. , .................................من المواد المغناطیسیة  -۳
 ................................. , ................................. , .................................من العالقات الغذائیة  -٤
 .................................و النظام البیئى ھ أما .................................التوازن البیئى ھو  -٥

 األقواسالصحیحة من بین  اإلجابةالسؤال الثانى : اختر 
 كالھما}  -استخدام مغناطیس قوى -{ زیادة عدد لفات الملف  .................................زیادة  قوة الدینامو تعتمد على  -۱
 }الترشیح  –الطحن  –الرج  {  .................................من طرق فصل المخالیط  -۲
 } كل ما سبق - نوع المادة المذابة -ذاب كمیة المذیب والم -درجة الحرارة  -{ التقلیب  ........................العوامل المؤثرة فى عملیة الذوبان  -۳
 }الدودة الشریطیة  -البلھارسیا  -البعوض { ................................. الطفیلیات الخارجیة تعیش على جسم العائل من الخارج مثل -٤
 االثنان معا } -تدخل اإلنسان  -{ تغیرات طبیعیة   .................................الظروف التى تؤدى إلى اختالل التوازن البیئى  -٥
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 السؤال الثالث : اكتب المصطلح العلمى
 تشبھ في شكلھا بعض الكائنات الحیة الضارة . -۱
 نبات مائي مفترس یأكل الحشرات والحیوانات الصغیرة . -۲
 أداة تستخدم في تحدید االتجاھات األصلیة األربعة . -۳
 ء البحر عند تعرضھ األشعة الشمس في أحواض غیر عمیقة .ما نحصل علیھ من ما -٤
 طریقة یمكن بواسطتھا فصل المواد الصلبة المصنوعة من الحدید عن الرمل . -٥

 خط  ھ: صحح ما تحت السؤال الرابع
 قوة المغناطیس عند القطبین  تقل -۱
 یتجاذبان القطبان المتشابھان  -۲
  مغناطیسیة مواد غیرالحدید والنیكل والكوبلت  -۳
  المواد النقیةالسبائك من  -٤
 زمن الذوبان  زادكلما قلت كمیة المذیب   -٥

 كال من   أضراراذكر السؤال الخامس : أ) 
 الفالریا                 -۱
 عوض          الب -۲
 البراغیث -۳

               : تىأعلل لما یب) 
 تصنع علبة البوصلة من الحدید   ال -۱
 یعد الھواء الجوى من المخالیط  -۲
 یستخدم قمع الفصل فى فصل الزیت عن الماء  -۳
 العالقة قویة بین الطفیل والعائل  -٤

 م )۲۰۱۱( إدارة الحامول  ۱٦االمتحان رقم 
      تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس :  ۱س
 كل ما سبق )  -المعتمة  -نصف الشفافة  -( الشفافة    .................................یمكن أن یمر الضوء خالل المواد  ال -۱
 ) ٤۰ْ - ۳۰ْ - ۲۰ْ -۱۰ْ(  .................................. فإن زاویة االنعكاس =  ٤۰ْفى االنعكاس المنتظم : زاویة السقوط = -۲
 ابن رشد ) -ابن حیان  -ابن سینا  -( ابن الھیثم    .................................  العالم العربى الذى فسر رؤیة األشیاء ھو -۳
 ) كل ما سبق - ةالشیكوالت -اللبن  -( الماء  .................................المذیب فى مخلوط اللبن والشیكوالتھ ھو  -٤
 ممترممة ) -متطفلة  -محللة  -( مفترسة   .................................البلھارسیا تعتبر كائنات  -٥

                                          اكتب ما تدل علیھ كل جملة من الجمل اآلتیة:  ۲س
 (                     )  المساحة المظلمة التى تتكون خلف جسم یسقط علیھ الضوء         -۱
 (                     )    الحیز حول المغناطیس الذى تظھر فیھ آثار قوتھ المغناطیسیة     -۲
 (                     ) سبعة ألوان یتكون منھا الضوء األبیض                                   -۳
 (                     ) عالقة بین كائنین مختلفین یستفید أحدھما وال یفید اآلخر وال یضره -٤
 (                     )تركھ لفترة طویلة طبقة خضراء تظھر على سطح رغیف الخبز عند  -٥
    أ) صحح ما تحتھ خط :  ۳س 

 . المواد النقیةالسبائك من  -۱                       
 فى صناعة المغناطیس الكھربى الصلبیستخدم الحدید  -۲                 
 تطفل العالقة بین األسد والغزال تعتبر -۳                       

  ماذا یحدث إذا :ب) 
                   -تقریب القطب الشمالى والقطب الجنوبى لمغناطیسین . -۱        
 وضع كمیة من الملح فى كوب بھ ماء وتقلیبھا -۲        

  أ) أكمل الجمل اآلتیة:   ٤س
 -----------------------عند تحریك ملف بین قطبى مغناطیس یتولد فى الملف  -۱                    
 -----------------------یعتبر المحلول  -۲                    
 بینھما عالقة تبادل منفعة -----------------------البكتیریا العقدیة والنباتات  -۳                     

 ب) علل لما یأتى : 
 - رؤیة صورتك فى المرآة  . -۱ 
 . للترمم أھمیة كبیرة فى الحفاظ على التوازن البیئى -۲ 

 )۲۰۱۱( مدرسة السالھیب  ۱۷االمتحان رقم 
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                            تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس :  ۱س
 ) المغناطیس -الموتور - ناموالدی -(البوصلة  .................................تحویل الطاقة الحركیة إلى كھربیة فكرة عمل  -۱
 متعرجة ) - منحنیة -كرویة  -( مستقیمة   .................................یسیر الضوء فى خطوط   -۲
 انقراض) - انخفاض -ثبات  -أعداد الفرائس ( تضاعف  .................................  تسبب عالقة االفتراس -۳
 السكر ) -اللبن  -الكحول  -مذیبا عاما ( الماء   .................................یعتبر  -٤
 الدیونیا ) -الفول  -البرسیم  -( القمح  .................................من النباتات المفترسة  -٥

                                          اكتب ما تدل علیھ كل جملة من الجمل األتیة:  ۲س
 مواد تنجذب للمغناطیس                                         (                     ) -۱
 ألوان نحصل علیھا بخلط اثنین من األضواء األولیة       (                     ) -۲
 (                     )           مواد یمكن رؤیة األشیاء خلفھا بوضوح           -۳
 (                     )اإلنسان                            و الدودة الكبدیةعالقة بین  -٤
 عالقة غذائیة یلتھم فیھا كائن حى كائنا حیا آخر            (                     ) -٥

  أ) صحح ما تحتھ خط :  ۳س
 .القمر المصدر الرئیسى للضوء على سطح األرض  -۱                  
 عند القطبین . تقلقوة المغناطیس  -۲            

 زمن الذوبان زادكلما زادت كمیة المذیب  -۳                  
  ب) ماذا یحدث إذا :

 -مر شعاع ضوئى من الھواء للماء . -۱

 تم وضع كمیة من محلول ملحى على نار ھادئة. -۲

     أ) أكمل الجمل اآلتیة:  ٤س
 إحداھما شمالى واآلخر جنوبى .................................للمغناطیس  -۱                 

 فى فصل المواد الصلبة الذائبة فى المحلول .................................تستخدم عملیة  -۲                 
 .................................الفطریات تعتبر كائنات  -۳                 

 ب) علل لما یأتى : 
  تظھر الصورة مقلوبة خالل الثقوب الضیقة . -۱ 
 .تأخذ الحرباء لون البیئة المحیطة بھا  -۲ 

 )م ۲۰۱۲مدرسة نجع الجزیرة بإدارة البدارى (  ۱۸االمتحان رقم 

 -السؤال األول : أكمل الجمل اآلتیة بما یناسبھا :
 .................................یمر الضوء بسھولة خالل المواد   -۱
 .................................تبدو األجسام المعتمة بلون الضوء الذى  -۲
 .................................إلى طاقة  .................................فكرة عمل الدینامو تحویل الطاقة  -۳
 مذیباً عاماً لقدرتھ على إذابة العدید من المواد . .................................عتبر ی -٤
 .................................تعتبر العالقة بین القط والفأر مثاالً لعالقة  -٥
 .................................و  .................................یتكون النظام البیئى من  -٦

 -السؤال الثاني اختر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس فیما یأتي :
 ملتویة ) -منكسرة  -منحنیة  -( مستقیمة  .................................یسیر الضوء في خطوط  -۱
 البالستیك ) -الحدید  -األلومنیوم  -( النحاس  .................................من المواد المغناطیسیة  -۲
 قمع الفصل ) -الجذب  -الترشیح  -فى فصل مخلوط الماء والزیت .  ( التبخیر  .................................یستخدم  -۳
 )التطفل  -الترمم  -المحاكاة  -لالختفاء من أعدائھا . ( التكافل  --------------------تلجأ الكثیر من الكائنات الحیة إلي  -٤
 

 -السؤال الثالث (أ) صوب ما تحتھ خط في العبارات التالیة :



 - ٤۲۷ - ۰۱۰۱٥۲۰۱۷۷٤                       عبدالرازق العربى

 . األبیضعندما یسقط ضوء أبیض على وردة حمراء فإنھا تعكس الضوء  – ۱
 عالقة بین كائنین أحدھما یستفید وال یستفید اآلخر وال یضار . االفتراس – ۲

   ب) ماذا یحدث عند :
 تقریب القطب الشمالي لمغناطیس من القطب الجنوبي لمغناطیس آخر  -۱
 وضع كمیة من الملح فى كوب بھ ماء وتقلیبھا  -۲

 -السؤال الرابع (أ) اكتب المصطلح العلمي لكل عبارة مما یأتي :
 المساحة المظلمة التي تتكون خلف جسم یسقط علیھ ضوء  – ۱
 عملیة تستخدم في فصل المواد الصلبة غیر الذائبة في المحلول  – ۲
 الحیز حول المغناطیس الذي تظھر خاللھ القوة المغناطیسیة       – ۳

  ى(ب) اذكر أثر الترمم على التوازن البیئ
  ۱۹االمتحان رقم 

                                        تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس :  ۱س
 الغازیة ) -المعتمة  -نصف الشفافة  -(الشفافة  .................................یمكن أن یمر الضوء خالل المواد  ال -۱
 األحمر ) - األزرق -األخضر  -( األصفر  .................................من األضواء الثانویة   -۲
 فلز ) -مخلوط  -مركب  - ( عنصر .................................عندما یختلط نوعان أو أكثر من المواد , فالناتج یسمى  -۳
 مفترس ) -فریسة  -عائل  -( طفیل  .................................الحیوان الذى یلتھم حیوان آخر یسمى  -٤
                                          مل اآلتیة: اكتب ما تدل علیھ كل جملة من الج ۲س 

 الحیز حول المغناطیس الذى تظھر خاللھ القوة المغناطیسیة  -۱
 المخلوط الناتج من ذوبان المواد الصلبة فى السائل      -۲ 
 كائنات حیة تقوم بتحلیل الكائنات المیتة         -۳ 
 دودة الكبدیة      عالقة غذائیة تحدث بین اإلنسان وال -٤ 

    أ) صحح ما تحتھ خط :  ۳س
 عندما یسقط على سطح أملس المع ینكسرالضوء  -۱ 
  النحاسالمغناطیس الطبیعى ھو أحد خامات   -۲ 

  ب) ماذا یحدث إذا :
 خلط جمیع ألوان الطیف السبعة . -۱ 

 وضع كمیة من السكر فى الماء وتقلیبھا. -۲ 

    :  أ) أكمل الجمل اآلتیة ٤س
 .................................عند تحریك ملف بین قطبى مغناطیس یتولد فى الملف  -۱ 
 مذیبا عاما .................................یعتبر  -۲  

 ب) علل لما یأتى :
  الخشب مادة غیر مغناطیسیة . -۱ 
 الدودة الشریطیة من الطفیلیات .  -۲  
 
 
 
 
 
 
 
 

  ۰۲االمتحان رقم 



 - ٤۲۸ - ۰۱۰۱٥۲۰۱۷۷٤                       عبدالرازق العربى

                                        تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس :  ۱س 
 الخشب ) -النحاس  -األلومنیوم  -( الحدید  .................................من المواد المغناطیسیة   -۱
 متعرجة ) - منحنیة -كرویة  -( مستقیمة  .................................یسیر الضوء فى خطوط   -۲
 الترمم ) -المحاكاة  - التطفل - لالختفاء من أعدائھا   ( التكافل  ................................. یلجأ الكثیر من الكائنات إلى  -۳
 الطفو ) -قمع الفصل  -یح الترش -فى فصل مخلوط الزیت والماء ( التبخیر  .................................یستخدم  -٤

                                          :  اكتب ما تدل علیھ كل جملة من الجمل اآلتیة ۲س
 منطقة على المغناطیس تكون عندھا القوة المغناطیسیة أكبر ما یمكن    -۱
 مادة یمكن رؤیة األشیاء خلفھا بوضوح                                       -۲
 عالقة غذائیة یلتھم فیھا كائن حى كائنا حیا آخر                             -۳
 منطقة طبیعیة تشمل كائنات حیة ومكونات غیر حیة                        -٤

     أ) صحح ما تحتھ خط :  ۳س 
 الكربونیتكون الملف فى المغناطیس الكھربى من سلك معزول من  -۱
 لفصل المخالیط التى بھا رواسب التبخیرتستخدم طریقة  -۲

  ب) ماذا یحدث إذا :
 تم خلط الضوء األحمر مع الضوء األخضر . -۱ 

 تم وضع كمیة من ماء البحر فى الشمس عدة أیام. -۲

      :  أ) أكمل الجمل اآلتیة ٤س
 حر الحركة .................................البوصلة عبارة عن  -۱ 

 عن طریق الرج أو الطحن .................................اد تختلط المو -۲
 ب) علل لما یأتى :

  تكون ظالل لألجسام المعتمة . -۱ 
 یعتبر موت العائل خطرا على الطفیل .  -۲  

 . أمام الجملة الخاطئة× ) ) أمام الجملة الصحیحة وعالمة (   ضع عالمة  ( :٥س
                        تبدو األجسام المعتمــة بلون الضوء الذى یمر خاللھا .  ـ ۱
 ا زادت درجة الحرارة قل زمن الذوبان  .                          ـ  كلم۲
 ـ  تتسبب دودة الفالریا فى إصابة اإلنسان بداء الفیل .                       ۳
 ـ  یعتبر الھواء الجوى مخلوطـًا.  ٤

 ۲۱االمتحان رقم 

           تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس :  ۱س 
 متعرجة  ) -منكسرة  -منحنیة -( مستقیمة  .................................یسیر الضوء فى خطوط   -۱
 تحلیل ) -امتصاص  -انكسار  -الضوء ( انعكاس  .................................تستطیع رؤیة األشیاء نتیجة  -۲
 السائل ) -المخلوط  -المذاب  -( المذیب  .................................  تسمى المادة التى تذوب عند تكوین المحلول -۳
 ) سكارساإل - دودة الشریطیةال - بعوضةال - بلھارسیا( ال ................................. من الطفیلیات الخارجیة -٤

                                          اكتب ما تدل علیھ كل جملة من الجمل اآلتیة:  ۲س
 المواد التى تنجذب للمغناطیس       -۱
 أجسام تبدو بلون الضوء الذى تعكسھ     -۲
 عالقة مؤقتة تنتھى بالتھام الفریسة أو جزء منھا    -۳
 ت التى تخلص سطح األرض من األجسام المیتة  الكائنا -٤

 ألوان خمسةیتكون قوس قزح من  -۱   أ) صحح ما تحتھ خط :  ۳س 
  المواد النقیةتعتبر سلطة الخضروات من  -۲                                        

  ب) ماذا یحدث إذا :
 تم خلط الضوء األحمر واألخضر واألزرق . -۱

 الحیوانات المفترسة.اختفت  -۲

     أ) أكمل الجمل اآلتیة:  ٤س



 - ٤۲۹ - ۰۱۰۱٥۲۰۱۷۷٤                       عبدالرازق العربى

 الضوء عندما ینتقل بین وسطین شفافین ................................. -۱  
 .................................بین اإلسفنج واألحیاء المائیة الدقیقة العالقة  -۲  
 ب) اذكر اسم األداة المستخدمة فى كل حالة : 
 )                                                                         تحدید اتجاه الشمال والجنوب . (  -۱ 
 )                                                                          فصل مخلوط من الزیت والماء . (  -۲  

 )بإدارة التل الكبیرمدرسة التل بنین  ( ۲۲االمتحان رقم 
  :أكمل العبارات التالیة بكلمات مناسبة :۱س
 جنوبي واألخرحدھما شمالي أ .................................للمغناطیس  -۱
 ةنسبة ویمكن فصل مكوناتھ بسھول ىبأ أكثر أوتكون من خلط مادتین ی ................................. -۲
 الكوبلت       تنجذب للمغناطیس الحدید والنیكل و ىالت .................................من المواد  -۳
 و التقلیب                        ................................. و .................................تتكون المخالیط عن طریق  -٤

 : ىیدل علي كل عبارة مما یل ى: اكتب المصطلح العلمي الذ۲س
 عالم عربي فسر رؤیة األشیاء نتیجة سقوط الضوء علیھا        أول -۱
 أداه تستخدم لفصل مخلوط من الزیت والماء                           -۲
 قوتھ المغناطیسیة      أثارالحیز حول المغناطیس التي تظھر فیھا   -۳
 نبات یحصل على النیتروجین من الحشرات                            -٤
             األخرعالقة غذائیة بین كائنات یلتھم ویقتل  فیھا احدھم  -٥

    ::  أوال : ماذا یحدث ۳س
  أیامطبق مسطح عدة  ىعند وضع كمیة من ماء الملح ف -۱ 
 لم تظھر الشمس ولو لمدة یوم واحد  -۲ 

             ىلما یأت ثانیا : علل
 یبدو القمر مضیئا لیال    -۱
 تغیر بعض الضفادع لون جلدھا . -۲
  األبیضباللون  األجسامنرى بعض  -۳

 ۲۳االمتحان رقم 
 ما یلى  أكمل : األولالسؤال 

 .............................  علیھا الضوء سقوط نتیجة األشیاء رؤیة فسر عربى عالم أولو  ........................... الطاقة التى یمكن رویتھا ھى  -۱
 یسقط عندما الضوء ارتداد بینما  .................................  والھواء الماء شفافین وسطین بین یمر عندما الضوء إتجاة فى التغیر -۲

 .................................  جسم سطح على
 ......................... ,  .........................  بینما المواد التى ال تنجذب مثل  ........................ ,....................... ل مث للمغناطیس تنجذب التىالمواد -۳
 ................................. ,  .................................  من یتكون متجانس المحلول نظام -٤
 أحدھما على بالنفع تعود مختلفین كائنین بین بینما عالقة  .................................  منھما تسمى كل فیھا یستفید كائنین بین عالقة -٥

 .................................  األخر تعرف باسم على وبالضرر
 األقواسالصحیحة من بین  اإلجابةاختر  : السؤال الثانى

 )   ىالمغناطیس الكھرب  -الدینامو   -البوصلة  (   ................................. طاقة كھربیة فكرة عمل  ىتحویل الطاقة الحركیة إل  -۱
 منحنیة )       -كرویة   -( مستقیمة   ................................. الضوء یسیر في خطوط   -۲
 الخلط ثم التبرید ثم الصھر )  -الصھر ثم الخلط ثم التبرید  -( التبرید والخلط .........................  طریقتحضر السبائك من المعادن عن  -۳
 )                                          البعوض - البلھارسیا - ا( الدایونی  .................................  النبات المفترس أكل الحشرات -٤
 ) قطبیھ - منتصفھ - ىقطبھ الشمال (   ................................. المغناطیس عند  ىجذب برادة الحدید ف یقل -٥
 

 اكتب المصطلح العلمى أ) السؤال الثالث :



 - ٤۳۰ - ۰۱۰۱٥۲۰۱۷۷٤                       عبدالرازق العربى

 مواد تنجذب للمغناطیس  . )۱
 ) ارتداد الضوء الساقط عندما یسقط على سطح أملس المع . ۲
 من نوع واحد .) مواد مكوناتھا أو أجزاؤھا ۳

  -: تىأعلل لما یب) 
 في البوصلة توضع اإلبرة المغناطیسیة على سن مدببة مثبتة فى القاعدة .) ۱
 )النباتات الخضراء كائنات ذاتیة التغذیة۲

 خط  ھتحتصحح ما  أ): السؤال الرابع
 . زاد زمن الذوبان) كلما زادت كمیة المذیب ۱
 مغناطیسیة مواد غیر) الحدید والنیكل والكوبلت ۲
 تكافل ( تبادل منفعة ) والبعوض النباتات البقولیة) العالقة بین ۳

 : اذكر وظیفة واحدة لكال منب) 
 البوصلة -۲                                           المنشور الزجاجى                -۱


